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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Nummer 113]
Bij dit nummer
Met ingang van deze jaargang verandert Raster enigszins van karakter: het accent
komt weer meer op de boekvorm te liggen. Raster is in 1977 opnieuw begonnen als
Driemaandelijks Tijdschrift in Boekvorm, nu wordt het meer een boek in
tijdschriftvorm.
Indertijd was het argument voor de boekvorm dat het literaire tijdschrift als
heterogene verzameling van bijdragen weinig meer te bieden had. Inmiddels varen
bijna alle nog overgebleven literaire tijdschriften onder de vlag van een thema - soms
verwatert die opzet tot de keuze van een onderwerp en de uitnodiging aan deze en
gene daarover iets te zeggen. Van de 112 Rasters sinds 1977 zijn bijna alle nummers
ofwel aan een thema of aan één auteur gewijd. Het uitgangspunt blijft ook in de
nieuwe opzet boeken samen te stellen die anders niet gemaakt zouden worden, en
zeker niet zo. Het feit dat elke aflevering er een in een reeks is en het
provisorisch-improviserende karakter maken dat een Raster-uitgave wezenlijk van
een gewoon boek verschilt.
Raster blijft vier keer per jaar verschijnen, in hetzelfde formaat en dezelfde omvang
maar wisselend van opmaak. De redactionele werkwijze wordt anders. De huidige
redactie gaat op in de al langer bestaande redactieraad van ex-redacteuren. Hieruit
zullen de initiatieven voor thema's komen. Telkens treedt een redacteur op als
samensteller voor een dergelijk boek.
De eerste aflevering Raster-nieuwe-stijl is De kracht van het zichtbare, een door
Bernlef samengestelde en vertaalde selectie van gedichten van Marianne Moore en
Elizabeth Bishop.
De laatste aflevering van Bernlefs kroniek in Raster over vertaalde poëzie, ‘Tegen
het vergeten’, over het vertalen van Elizabeth Bishop, was in zekere zin een opmaat
voor dit nummer, waarin hij tussen het werk van de twee Amerikaaanse dichteressen
een verbinding legt. De formule ‘De kracht van het zichtbare’ slaat op beider aandacht
voor het exacte detail, voor de uniciteit van het zichtbare dat gemakkelijk onder
woorden bedolven raakt. Else Hoog vertaalde voor dit nummer een ontroerend en
prachtig portret dat Elizabeth Bishop schetste van haar oudere vriendin Marianne
Moore: ‘Blijken van genegenheid’. ‘In het dorp’ is een verhaal van Bishop over haar
jeugd. Dat Bernlef is al lang met deze dichteres bezig is, blijkt uit een gesprek dat
hij met Bishop had toen zij in 1976 op Poetry International optrad. Zo is dit boek,
naast een bloemlezing, ook een geschiedenis van een vriendschap.
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Marianne Moore
Gedichten
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De dakwerker
Dürer zou een reden hebben gezien om
in een stadje als dit te wonen, met acht gestrande walvissen
om naar te kijken; met de zachte zeelucht die je huis binnenstroomt
op een mooie dag, met golven, even
regelmatig geëtst als de schubben
op een vis.
Een voor een, met z'n tweeën, met z'n drieën, blijven
de meeuwen heen en weer vliegen boven de stadsklok,
of zweven rond de vuurtoren zonder hun vleugels te bewegen gestaag stijgend met een lichte
siddering van het lijf - of in een zwerm
krijsend waar
een zee purper als de nek van een pauw
gebleekt wordt tot groenig azuur zoals Dürer
de pijnboom uit Tirol veranderde in pauwblauw en
parelgrijs. Je kunt er een kreeft aanschouwen
van vijfentwintig pond en visnetten uitgelegd
om te drogen. De
wervelende tamboer en pijper van de storm buigt het zoute
moerasgras, verstoort sterren in de lucht en de
ster op de torenspits; het is een voorrecht om zoveel
verwarring te zien.
Een dakwerker in het rood heeft
een touw neergelaten zoals een spin een draad spint;
hij zou zo uit een roman kunnen komen, maar op de stoep
zegt een bord C.J. Poole, Dakwerker,
in zwart en wit; en op een in rood
en wit staat
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Gevaar. Het kerkportaal heeft vier gecanneleerde
zuilen, elk uit een enkel stuk steen, door
witkalk wat minder opzichtig gemaakt. Dit zou een geschikt
toevluchtsoord
zijn voor daklozen, kinderen, dieren, gevangenen
en presidenten die door zonde gedreven
senatoren
met gelijke munt betaalden door niet aan hen te denken. Men
ziet een school, een postkantoor in een
winkel, vishallen, kippenhokken, een driemast schoener
op stapel. De held, de student,
de dakwerker, ieder op zijn wijze,
voelt zich thuis.
Het zou nauwelijks gevaarlijk kunnen zijn om
in een stadje als dit te wonen, van eenvoudige mensen
die een dakwerker hebben die waarschuwingsborden bij
de kerk zet als hij bezig is de massievegepunte ster te vergulden, die op een spits
staat voor hoop.
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In deze eeuw van streberei is nonchalance goed en
‘echt, het is niet het werk
der goden kleipotten te bakken.’ Zij deden het
in dit voorbeeld niet. Een paar
draaiden rond op de spil hunner verdienste
alsof buitensporige populariteit een pot zou kunnen zijn;
zij waagden het niet
ootmoed te belijden. De gepolijste wig
die het heelal had kunnen splijten
was stom. Ten slotte wierp zij zichzelf terzijde
en schonk in haar val een gunst aan de een of andere arme dwaas.
‘Groter door de lengte van
een vijfhonderdjarige conversatie dan al
de anderen’, was er een, wiens verhalen
over wat nooit waar gebeurd kon zijn beter waren dan het vervelende heksengeteem
over vastigheid; zijn stille
spel was verschrikkelijker in zijn doeltreffendheid
dan de felste frontale aanval.
De staf, de zak, het geveinsd inconsequente
in de manier van doen getuigen het beste van dat wapen, zelfprotectie.
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Poëzie
Ook ik houd er niet van: er bestaan belangrijker dingen buiten al deze
bedriegerij.
Wanneer men echter poëzie leest met volstrekte geringschatting,
ontdekt men er
ten slotte toch ruimte voor het authentieke in.
Handen die kunnen grijpen, ogen
die zich kunnen opensperren, haar dat overeind kan staan
als het moet, deze dingen zijn belangrijk niet omdat
er een verheven klinkende interpretatie aan kan worden gehecht maar
omdat zij
bruikbaar zijn. Zo ver van hun oorsprong verwijderd dat zij
onbegrijpelijk worden,
zou hetzelfde van ons allen gezegd kunnen worden, dat wij
niet bewonderen wat wij
niet kunnen begrijpen: de vleermuis
ondersteboven hangend of op zoek naar iets om te
eten, voortstormende olifanten, een wild paard zich rollend op zijn rug,
een onvermoeibare wolf onder
een boom, de onbeweeglijke criticus trekkend met zijn huid als
een paard dat een vlo voelt, de honkbalfan, de statisticus noch is het redelijk
‘zakelijke documenten en schoolboeken’
laag aan te slaan; al deze fenomenen zijn belangrijk. Men moet echter
een onderscheid
maken: wanneer zij op de voorgrond worden gesleept door halfbakken
dichters is het resultaat geen poëzie,
pas als de dichters onder ons
‘letterknechten van
de verbeelding’ kunnen zijn - verheven boven
arrogantie en banaliteit en
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ons kunnen voorleggen ‘denkbeeldige tuinen met echte padden erin’,
zullen wij het
hebben. Intussen, als u aan de ene kant eist
het ruwe materiaal van poëzie in
al zijn ruwheid en
aan de andere kant dat wat
authentiek is, interesseert u zich voor poëzie.
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Critici en kenners
Er schuilt veel poëzie in onbewuste
kieskeurigheid. Bepaalde Mingproducten, keizerlijke vloerkleden van rijtuigwielengeel, zijn op zich goed genoeg, maar ik heb iets gezien
dat mij beter bevalt - een
kinderlijke poging om een verkeerd
belast dier op te laten staan,
soortgelijke vasthoudendheid om een jonge hond
zijn vlees van een bord te laten eten.
Ik herinner mij een zwaan onder de wilgen in Oxford,
met flamingo-gekleurde, ahornbladachtige poten. Ze patrouilleerde als een oorlogsschip.
Ongeloof en bewuste kieskeurigheid waren de
hoofdbestanddelen van haar
tegenzin om te bewegen. Ten slotte bleek haar onversaagdheid
niet bestand tegen haar
drang die beetjes voedsel die
de stroom van haar wegvoerde
nader te onderzoeken; zij verdween met wat ik haar te
eten gaf. Ik heb deze zwaan gezien en
ik heb u gezien; ik heb ambitie zonder begrip
gezien in een veelheid van vormen. Toevallig bij
een mierenhoop staande, heb ik
een kieskeurige mier een houtje naar het noorden, het zuiden
het oosten en het westen zien dragen, tot zij
zich omdraaide, van het bloembed het grasperk inliep
en terugkeerde naar het punt
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waar zij begonnen was. Het houtje daarna achterlatend
als onbruikbaar en haar
kaken overbelastend met een stukje witkalk - pilvormig
maar zwaar - ging zij opnieuw op dezelfde wijze te werk.
Wat betekent het
te kunnen zeggen
dat men de stroom beheerst heeft in een houding van zelfverdediging;
wat te bewijzen dat men de ervaring heeft gehad
een houtje te dragen?
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Een graf
De mens staart in de zee,
het uitzicht benemend aan hen die er evenveel recht op hebben als jij,
het ligt in de menselijke natuur om in het midden van iets te staan,
maar in dit midden kun je niet staan;
de zee heeft niets te bieden dan een kundig gedolven graf.
De sparren staan in gelid, elk met een smaragden kalkoenpoot in top,
even gesloten als hun omtrekken, zonder iets te zeggen;
onderdrukking is echter niet de meest opvallende eigenschap van de zee;
de zee is een verzamelaar, snel in het beantwoorden van een roofzuchtige blik.
Er zijn behalve jij nog anderen die die blik vertoonden wier expressie niet langer een protest is; de vissen onderzoeken hen niet langer
want hun beenderen bestaan niet meer:
mannen laten netten neer, onbewust van het feit dat zij grafschennis plegen,
en roeien snel weg - de bladen van de roeispanen
bewegen tezamen als de poten van waterspinnen, alsof er niet zo iets als de dood bestond.
De rimpels planten zich voort in een falanx - prachtig onder netwerken van schuim,
en vervloeien ademloos terwijl de zee in en uit het zeewier ruist;
de vogels zwemmen op topsnelheid door de lucht, fluitend als voorheen onder hen in beweging schuurt het schild van de schildpad over de voet van de rotsen;
en de zee, onder de puls van vuurtorens en het geloei van brulboeien,
nadert als vanouds en ziet eruit alsof ze niet die zee is waarin vallende dingen gedoemd zijn te
zinken waarin zij dobberen en draaien, met wil noch bewustzijn.
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Aan een stoomwals
Het voorbeeld
betekent niets voor jou zonder de toepassing.
Je weet niet half. Je drukt alle deeltjes samen
tot één geheel en loopt dan voor- en achterwaarts over ze heen.
Schitterende schilfers rots
worden ineengeperst tot het niveau van het oorspronkelijke blok.
Als niet ‘objectieve beoordeling op esthetisch gebied
een metafysische onmogelijkheid zou zijn,’ zou
jij daartoe best
in staat zijn. En wat vlinders betreft, ik kan me nauwelijks
voorstellen dat een vlinder jou zou vergezellen, maar
om de consistentie van deze aanvulling te betwijfelen is zinloos, zo zij al bestaat.
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Aan een slak
Als ‘bondigheid het eerste kenmerk van stijl’ is,
bezit jij die. Zich samentrekken is een deugd
zoals bescheidenheid een deugd is.
Het is niet het verwerven van welk ding dan ook
dat kan verfraaien,
noch de toevallige kwaliteit die ontstaat
als een bijverschijnsel van iets dat welsprekend gezegd werd,
dat wij in stijl waarderen,
maar het principe dat verborgen ligt:
in het ontbreken van poten, ‘een methode van conclusies’;
‘een kennis van principes,’
in het merkwaardige fenomeen van je achterhoofdshoorn.
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Stilte
Mijn vader placht te zeggen,
‘Voorname mensen leggen nooit langdurige bezoeken af,
hun hoeft men noch het graf van Longfellow
noch de glazen bloemen in Harvard te tonen.
Zelfstandig als de kat die haar prooi naar afzondering draagt,
de slappe muizenstaart als een schoenveter hangend uit haar bek genieten zij soms van eenzaamheid
en kunnen van spraak worden beroofd
door welsprekendheid die hen bekoort.
Het diepste gevoel uit zich altijd in stilte;
niet in stilte, maar terughoudendheid.’
Noch was hij onoprecht toen hij zei: ‘Laat mijn huis uw herberg zijn.’
Herbergen zijn geen woningen.
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Wat zijn jaren?
Wat is onze onschuld
wat onze schuld? Allen zijn
naakt, niemand is veilig. En waaruit
ontspruit moed: de onbeantwoorde vraag,
de besliste twijfel stom roepend, doof luisterend - die
rampspoed betekent, zelfs dood,
anderen bemoedigt
en in zijn nederlaag de ziel
aanzet om sterk te zijn? Hij
ziet diep en is blij die
sterfelijkheid aanvaardt
en in zijn gevangenschap boven zichzelf uit stijgt zoals
de zee in een kloof, worstelend om
vrij te zijn en daartoe niet in staat,
in haar overgave
haar bestendiging vindt.
Daarom, degene met een sterk gemoed
handelt zuiver. De vogel,
groeiend als hij zingt, richt zijn vorm
recht op. Ofschoon in gevangenschap,
zegt zijn machtig gezang,
bevrediging is een geringe
zaak, hoe zuiver blijdschap is.
Dit is sterfelijkheid,
dit is eeuwigheid.
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Hij ‘ijzer verterend’
Ofschoon de aepyornis of
vogel Rok die op Madagaskar leefde, en
de moa uitgestorven zijn,
was en is de kameel - mus, qua formaat
aan hen verwant - de grote mus
die Xenophon zag lopen langs een beek een symbool van gerechtigheid.
Deze vogel bewaakt zijn kuikens
met moederlijke concentratie - en hij
heeft zes weken lang de
eieren 's nachts bebroed - zijn poten
hun enige verdediging.
Hij is sneller dan een paard; hij heeft een voet
harder dan een hoef; de luipaard
is niet achterdochtiger. Hoe
zou hij, geprezen voor veren, eieren en jongen, zelfs
wel gebruikt als rijdier, respect kunnen hebben
voor mannen, zich verschuilend in struisvogelhuiden, met de rechterhand de nek als levend bewegend en
met de linker graan strooiend uit een zak,
opdat struisvogels misleid mochten worden en gedood! Toch is hij het
wiens pluimage in vroeger tijd
die der gerechtigheid was; hij
wiens komische jonge-eendenkop op zijn
lange nek met kompasnaaldachtige nervositeit
ronddraait als hij op wacht staat, S-
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vormig voedsel zoekend terwijl hij het dons
op zijn loodgrijze rug gladstrijkt.
Het ei vroom getoond
als dat van Leda zelf
waaruit Castor en Pollux kropen,
was een struisvogelei. En wat paste beter
op het Chinese gazon waar
hij graasde als geschenk aan
een keizer die van buitenissige vogels hield
dan hij die zijn uit modder gemaakte
nest in het stof bouwt en toch een meer
of een zee in waadt tot nog alleen zijn kop is te zien.
Zeshonderd stel struisvogel-hersens tijdens
een enkel banket opgediend, de met een struisveer bepluimde
tent en woestijnspeer, de overdadig
met juwelen overdekte lelijke eierschaalbokalen, acht paar ingespannen
struisvogels, benadrukken een betekenis
nooit begrepen door de buitenstaander.
De kracht van het zichtbare
is het onzichtbare, zelfs
waar geen boom der vrijheid groeit,
is zogeheten brute moed zich hiervan bewust.
Heldhaftigheid put uit, toch
weerspreekt hij een hebzucht die onwijs de onschuldige
solitaire of grote alk
in zijn grandeur niet spaarde;
gebrek aan zorgzaamheid heeft alle
reuzenvogels verzwolgen op een
waakzame Gargantueske
klein-gevleugelde, schitterend snelle loopvogel na.
Deze laatst overgebleven rebel
is de kameel - mus.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

28

Vogelverstand
Met onschuldige wijd open penguin-ogen staan
drie al wat grote vliegklare spotlijstertjes
onder de katwilg,
op een rij,
vleugel aan vleugel, zwakjes ernstig,
tot zij hun
niet langer grotere
moeder zien die
iets brengt dat een van hen
gedeeltelijk zal voeden.
Op het hoog en wisselend gepiep
van kapotte rijtuigveren, geproduceerd
door de drie voor haar vogeloog gelijkelijk
teder gevederde
gevlekte vormen komt zij af; en als
uit de bek
van een de nog levende
tor is gevallen,
pikt zij hem op en stopt hem
er weer in.
Zij staan in de schaduw tot zij hun
dik-draderige, bleke
katwilg-vachtjes hebben
geschikt, zij spreiden vleugels
en staart, een voor een tonend
de bescheiden
witte streep in de lengte op
de staart en kruisgewijs
onder de vleugel, en de
harmonica
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vouwt zich weer dicht. Welk een heerlijke toon
met snelle onverwachte fluitgeluiden
ontsnappend aan de keel van
de alerte
volwassen vogel herinnert men zich weer
uit de hoge
door loom zonlicht
verlichte lucht voordat het broed er was? Hoe krasserig
is de stem van de vogel geworden.
Een lapjeskat die hen gadeslaat,
kruipt langzaam naar het gesoigneerde
trio op de tronk.
Niet aan hem gewend
schikt het drietal op - onrustig makend
nieuw probleem.
Een bungelend pootje dat zijn
greep verloor wordt opgetild
en vindt de twijg waarop het
zitten wilde. De ouder schiet
neerwaarts, gestaald door wat bloed
doet stollen, en met hoop beloond voor gezwoeg - want niets vult
piepende ongevoede
bekjes; levert een dodelijk gevecht,
en half slacht
met bajonetsnavel en
wrede vleugels de
verstandelijke, voorzichtig
voortkruipende kat.
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Niettemin
je hebt een aardbei gezien
gehavend en al; die toch,
waar de resten samenkwamen,
een egel of een zeester leek door de veelheid
aan zaadjes. Bestaat er beter voedsel
dan appelpitten - de vrucht
in de vrucht - daarin besloten
als tegengesteld gebogen
tweeling-hazelnoten? Vorst die de
kleine rubberplant-bladeren
van kok-saghyz-stengels doodt, kan
niet de wortels schaden; zij groeien door
in de bevroren grond. Eens zat er
een blad van een vijgencactus
in prikkeldraad gehaakt,
een wortel schoot twee voet
naar beneden in de grond;
zoals penen alruinen vormen
of een ramshoornen wortel
soms. Overwinning zal niet tot mij
komen eer ik tot haar
ga; een druivenrank
bindt een knoop in knopen tot
dertig keer geknoopt, - zo dat
de gebonden twijg, van boven en
van onderen vast, zich niet meer kan bewegen.
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De zwakke overwint zijn
bedreiging, de sterke overwint zichzelf. Niets weegt op
tegen onbuigzaamheid! Welk sap
is door die kleine steel gegaan
om de kers zo rood te kleuren!
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Tom Fool in Jamaica
Zie Jonas in Joppa aan boord gaand, door de walvis
gestuit; hard gelag voor een staatsman die zich door niets liet weerhouden,
ofschoon een die liever niet stierf dan spijt betuigde.
Wees op eigen houtje onfeilbaar, want uw gestel zal falen,
en neem tot voorbeeld de schooljongen in Spanje
die als zesjarige een ezel en een jockey tekende
die inhielden voor een slak.
‘Er bestaat zoiets als versluierde luister,’ heeft Victor Hugo gezegd.
Sentir avec ardeur; dat is het; gebiologeerd door gevoel.
Tom Fool ‘doet een poging en doet die vaker
dan de rest’ - buiten op de eerste april, een tamelijk
belangrijke dag in meer dan één betekenis - keus van een glimlachende
Meester Atkinson, met het stempel van een kampioen, die extra
spurt wanneer nodig. Ja, ja. ‘Toeval
is een betreurenswaardige onzuiverheid’; zoals Tom Fool's
witte linkerachterbeen - een buitenbeentje; ofschoon te oordelen
naar de resultaten, een soort konijnenstaart om hem vertrouwen te geven.
Boven in de koepel, snelheden vergelijkend, houdt Fred Capossela zijn hoofd erbij.
‘Het is gek,’ zei hij; ‘maar ik krijg ze zover, en waarom ook niet?
Ik ben ontspannen, vol vertrouwen en ik gok niet.’ Opzienbarend.
Hij wedt niet op zijn bezielde zijn door roze en zwart gestreepte, met zijden sjerpen of stippen bereden lievelingen.
Tom Fool is een ‘praktisch paard’, met een besliste draf. Je bezit
de ritmiek van een danser op een maat of de harmonieuze sprint
van een bruinvis voor de boeg waar alle paarden moeiteloos winnen als gelijkelijk bewegende centaurbenen, zoals rivaliserende pauken;
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neus strak en suède neusvleugels wijd opengesperd, een lichte linkerhand op de teugel, tot
wel - dit is een rapsodie.
Natuurlijk, sprekend over kampioenen, er was een Fats Waller
met het vederen toucher, giraffen-ogen en die hand opverend in
Ain't Misbehavin'! Ozzie Smith en Eubie Blake
adelen de atmosfeer; u herinnert zich de Lippizaner school;
de keer dat Ted Atkinson op Tiger Skin voorbij sprong geen achtervolgers in zicht - als een kat. En het is mogelijk dat u een aap hebt gezien
op een windhond gezeten. ‘Maar Tom Fool...
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De wilde vijgenboom
Tegen een staalgrijze lucht
zag ik een albino giraffe. Zonder
bladeren om te verzachten,
gems-wit zoals
gezegd, ofschoon aan de onderkant gedeeltelijk gevlekt,
torende hij omhoog waar een ketting
van stapstenen lag in een nabije beek;
pracht die de naijver wekt
van alles wat veelkleurig is het Hampshire varken, de levende gelukssteen; of
spierwitte vlinder.
Een waarheid als een koe:
bevalligheid kent meer dan één gedaante.
Wij houden niet van bloemen die
niet verwelken; zij moeten sterven, en
negen haren van een vrouwtjeskameel helpen de herinnering.
Imami de Pers
waardig - zich vastklampend aan een stuggere steel
was een klein droog
dingetje uit het gras
in de vorm van een Maltezer kruis,
bedeesd formeel
als wilde het zeggen: ‘En daar was ik
als een veldmuis in Versailles.’
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Stijl
herleeft in Escudero's constante van de loodlijn,
spil van de haarfijne maan - hol, niet bol als van de schaatser.
Geen fanatieker celebrant van
de hoed naar één kant
dan Escudero; van tempo's die niemand dan hij met elkaar kan rijmen.
En wij - behalve
het klassieke silhouet ontplooiend, Dick Button, slank gesneden hebben nog een Spaans-Amerikaanse kampioen,
de dodelijke Etchebaster. Betoverd, was je niet door Soledad betoverd?
in 't zwart gehulde eenzaamheid die niet droevig is;
als een brief van
Casals; of misschien wel letterlijk
de tegengestelde F-gaten in een
cello; of moeten wij haar
la lagarta noemen? of bamboe glitterend van de vuurvliegjes;
of spiegelglad meer en de ringen die een diepe slag van de halfgedraaid uit het water komende peddel daarop tevoorschijn riep.
Alsof zij een adder
in tweeën hakt, zo duikt zij drie keer en herstelt zich
zonder mankeren, omdat zij
een stierenvechtster geweest is. Welnu; het zij haar vergeven.
Etchebasters kunst, zijn katachtig gemak, zijn alerte pose,
zijn talent om in zijn tactiek vooruit te lopen, sluiten naijver uit
zoals de traditionele, standvastige
Sandeman-zeeman
van Escudero is; de gitaar van Rosario pols-rust voor een bungelende hand
die plotseling begint te gonzen snel, snel, snel en sneller.
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Er bestaat geen passende vergelijking. Het is alsof
de drie even ver van elkaar gelegen zaadboogjes in een banaan
samengevoegd waren door Palestrina;
het is als de ogen
of laten we zeggen het gezicht van Palestrina door El Greco.
O Escudero, Soledad,
Rosario Escudero, Etchebaster!
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Een kwal
Zichtbaar, onzichtbaar
een golvend sieraad
een ambergetinte amethist
bewoont haar, je arm
nadert en zij opent
en zij sluit zich; je had haar
willen pakken en zij siddert;
je ziet af van je intentie.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

38

De Pool-os (of -geit)
Ontleend aan ‘Golden Fleece of the Arctic’ door John J. Teal jr., die
muskusossen fokt op zijn boerderij in Vermont, zoals door hem verteld in
het Maartnummer van de Atlantic Monthly (1958).
Om de poolvos te dragen
moet je hem doden. Draag
qiviut - de onderwol van de pool-os hem uitgetrokken als een trui;
je jas is warm; je geweten zuiver.
Ik zou een qiviut pak willen
bezitten, zo licht dat ik niet wist
dat ik het droeg; en na
verloop van tijd een tweede
omdat ik geen moord had hoeven
te begaan op de ‘geit’ wier vacht
het eerste leverde. De muskus-os
heeft geen muskus en is geen os ongeletterd epitheton.
Begraaf je neus in zijn natte vacht.
Hij ruikt naar water, naar niets anders,
en graast als een geit op zijn
achterpoten. Hij onderscheidt zich
niet door egocentrische geur
maar door zijn verstand.
Chinchilla's, otters, waterratten
en bevers houden ons warm
maar bedenk! een ‘muskus-os’ produceert
zes pond qiviut; de kasjmier-ram
drie ons - niet meer - pashm.
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Liggend op een open plek,
zich koesterend in de sneeuwstorm,
zouden deze kolossen de exquise vachtenmarkt in Kashan kunnen domineren en
toch men kan geen uitgelezener huisdier begeren.
Zij houden je gezelschap tijdens je werk;
springen graag kuilen in en uit,
spelen in 't water met de kinderen,
leren snel, kennen hun namen,
openen hekken en verzinnen spelen.
Hoewel in staat tot
't liefdesspel, lijkt zijn
onderwerping en opwinding hun
te veel gelijk Prokrustes' sponde;
sommigen zijn daarom niet in de echt verbonden.
Kamelen zijn snobs
en schapen dom;
waterbuffels zenuwlijders zelfs moordlustig.
Rendieren lijken te onrustig,
terwijl deze zeldzame qivi's
met gouden vacht en innemend gedrag,
iedere pelsdrager achter zich latend zo rustig in Vermont het dieet kunnen opeisen voor een heersersmond:
Mountain Valley-water,
paardenbloemen, penen, haver ook nog geanimeerd door
drie maal daags het bed verschoond met rondrollen in het hooi beloond.
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Slechts onverzadigbaar wat wilgenblaadjes betreft, verliest onze geitachtige
qivi-curvi-capricornus
ideaal materiaal voor nesten.
Zangvogels vinden qiviut het beste.
Veronderstel dat je er een zak vol
van had; je zou een pond om kunnen
spinnen tot een draad van vier-ofvijfentwintig mijl - een draad, in veertig lagen die ieder verfbad zonder krimpen kan verdragen.
Als u vreest een
advertentie te lezen
zo is het ook. Als wij niet aardig zijn
en niet voor de vacht van deze dieren kiezen,
vind ik dat wij verdienen te bevriezen.
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Sint Nicolaas
zou ik, als u die kunt vinden, een kameleon
kunnen krijgen, met een staart
gekruld als een horlogeveer; en verticaal
over het lichaam - het gezicht inbegrepen - bleke
tijgerstrepen, ongeveer zeven
(de melanine in de huid
tegen de zon beschermd door dunne
tralies; de boog van de ruggengraat
over de kam gepareld
alsof hij van platina was)?
Als u geen gestreepte kameleon kunt vinden,
zou ik dan een japon of pakje - ik neem aan
dat u ervan heeft gehoord - van qiviut mogen hebben?
en om daarbij te dragen een taslon overhemd, drip-dry, de
vrucht van unieke research;
gemaakt, naar ik hoop, door Excello;
wat betreft knoopjes om de boordenpunten op hun plaats te houden, nee.
Het overhemd zou wit kunnen zijn en ‘voor zessen te dragen’,
al of niet bij daglicht.
Maar geef mij niet, als ik de japon niet kan krijgen,
een reisje naar Groenland, of grimmige
trip naar de maan. De maan zou hier moeten komen. Laat
haar de tocht naar beneden maar maken, en op mijn donkere vloer
een schimmig wonder werpen, en mits een succes
dat ik bukkend oppak en draag,
zou ik niets meer kunnen wensen. Iets zeldzamers
nog, en anders,
Sint- Hubertus, geknield met gebogen hoofd,
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rechtop - in fluweel en strak van beheersing met neerhangende hand; het paard, vrij.
Niet het origineel natuurlijk. Geef mij
een ansicht van het tafereel - jager en godheid jacht-dolle Hubertus zich heilig geschrokken
door een hert dat in verstrengeling een Beeld droeg.
Maar waarom gezegd wat u reeds geraden moet hebben!
Sint Nicolaas, o Santa Claus,
zou dat niet de hoogst geprezen gave
ooit gegeven zijn!
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Notities bij Gedichten van Marianne Moore
In deze eeuw van streberei is nonchalance goed en
‘Het is niet het werk der goden kleipotten te bakken.’ Toergenjev: Vaders en zonen.

Poëzie
Diary of Tolstoy (Dutton), p. 84. ‘Waar precies de scheidslijn tussen proza en poëzie
loopt, zal ik wel nooit begrijpen. Het vraagstuk wordt opgeworpen in handboeken
over stijl, maar toch gaat het mijn begrip te boven. Poëzie rijmt: proza niet. Of anders
is alles poëzie, met uitzondering van zakelijke documenten en schoolboeken.’
‘Letterknechten van de verbeelding’. Yeats, Ideas of Good and Evil (A.H. Bullen,
1903), p. 182. ‘De beperktheid van zijn gezichtskring kwam voort uit de intensiteit
van zijn visie; hij was een te letterlijke realist van de verbeelding, zoals anderen dat
van de natuur zijn; en omdat hij geloofde dat de gestalten, gezien door het geestesoog,
wanneer dat door inspiratie wordt aangeraakt, “eeuwige substanties” waren, symbolen
van goddelijke essenties, haatte hij iedere opschik die hun trekken zou kunnen
verdoezelen.’

Aan een slak
‘Bondigheid is het eerste kenmerk van stijl.’ Het opvallendste kenmerk van stijl is
dat wat voortvloeit uit beknoptheid. Demetrius on Style, vertaald door W. Hamilton
Fyfe. Heinemann, 1932.

Stilte
Mijn vader placht te zeggen: ‘Voorname mensen blijven nooit lang op bezoek. Als
ik op bezoek ben, kijk ik graag zelf om mij heen. Men heeft mij nooit Longfellows
graf of de glazen bloemen in Harvard hoeven te tonen.’ Miss A.M. Homans.
Edmund Burke, in Burke's Life, door Sir James Prior (1872). ‘Spring in een koets,’
zei hij. ‘Kom naar mij toe en laat mijn huis uw herberg zijn.’

Hij ‘ijzer verterend’
‘De struis verteert hard ijzer om zijn gezondheid te bewaren.’ Lyly's Euphues. De
grote mus. ‘Xenophon (Anabasis 1,5,2) bericht over vele struisvogels in de woestijn
halverwege de linkeroever van de Eufraat, op de weg van Noord-
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Syrië naar Babylonië.’ George Jennison, Animals for Show and Pleasure in Ancient
Rome.
Een symbool van gerechtigheid, mannen in struisvogel-huiden, Leda's ei en andere
zinspelingen. Berthold Laufer, ‘Ostrich Egg-shell Cups from Mesopotamia’, The
Open Court, mei 1926. ‘Een struisvogelveer symboliseerde waarheid en gerechtigheid
en was het zinnebeeld van de godin Ma-at, de schutspatrones van de rechters. Haar
hoofd is getooid met een struisvogelveer, haar ogen zijn gesloten... daar de
Gerechtigheid geblinddoekt is.’
Zeshonderd stel struisvogelhersens. Op een banket gegeven door Heliogabalus.
Zie boven: Animals for Show and Pleasure in Ancient Rome.

Vogelverstand
Sir Francis Bacon: ‘Als een jongen een vogelverstand heeft.’

Tom Fool in Jamaica
Ezel en jockey. Een ezel en een jockey door ‘Julio Gomez 6 ãnos’, uit een verzameling
tekeningen van Spaanse schoolkinderen, gemaakt op verzoek van een comité dat
geld inzamelde voor Republikeins Spanje, verkocht door Lord en Taylor; aan mij
gegeven door mevrouw Louise Crane.
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‘Heeft gezegd.’ Dominee David C. Shipley, 20 juli 1952.
Sentir avec ardeur. Door Madame Boufflers- Marie- Francoise- Catherine de
Beauveau, Marquise de Boufflers (1711-1786). Zie de noot van dr. Achilles Fang
bij Lu Chi's ‘Wên Fu’ (261-303) - zijn ‘Rhymeprose on Literature’ (‘rhymprose’
van het ‘Reimprosa’ der Duitse mediaevisten): ‘Wat notities betreft ben ik het eens
met een tijdgenoot van Rousseau: ‘Il faut dire en deux mots/ Ce qu “on veut dire”;...
Maar ik kan mij er niet op beroemen dat “j'ai réussi”, vooral omdat ik tegen Mme.
De Boufflers’ gebod (‘Il fut éviter l ‘emploi/ Du moi, du moi,’) gezondigd heb.
‘Harvard Journal of Asiatic Studies, deel 14, nummer 3, december 1951, p. 529
(herzien, New Mexico Quarterly, september 1952).

Air: Sentir avec ardeur
Il faut dire en deux mots
Ce qu'on veut dire;
Les longs propos
Sont sots.
Il faut savoir lire
Avant que d'écrire,
Et puis dire en deux mots
Ce qu'on veut dire.
Les longs propos
Sont sots.
Il ne faut pas toujours conter,
Citer,
Dater,
Mais écouter.
Il faut éviter l'emploi
Du moi, du moi,
Voici pourquoi:
Il est tyrannique,
Trop académique;
L'ennui, l'ennui
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Marche avec lui.
Je me conduis toujours ainsi
Ici,
Aussi
J'ai réussi.
Il faut dire en deux mots
Ce qu'on veut dire
Les longs propos
Sont sots.

Meester Atkinson. Op een ochtend (3 maart 1952) sloeg ik The New York Times
open. Een artikel van Arthur Daley over Ted Atkinson en Tom Fool trok mijn
aandacht. Toen hem gevraagd werd wat hij van Hill Gail vond, zei Atkinson: ‘Hij is
werkelijk een goed paard... heel goed,’ en hij zweeg een ogenblik. ‘Maar ik geloof
dat hij pas na Tom Fool komt... Ik geef de voorkeur aan Tom Fool... Hij houdt zijn
poging langer vol en doet die vaker.’
Toen hij eraan herinnerd werd dat Citation acht tot tien keer per race kon versnellen,
zei Ted enthousiast: Dat is het. Het is het kenmerk van een kampioen om 100 yards
te versnellen, zich terug te laten vallen en weer 100 yards te versnellen, die extra
spurt op te brengen wanneer die nodig is. Naar aanleiding van wat ik van Tom Fool
gezien heb, zou ik hem een ‘handig paard' willen noemen.’ Hij noemde twee andere.
‘Zij liepen maar op één manier. Maar Tom Fool... Later zag ik een foto van Tom
Fool (New York Times, 1 april 1952) met Ted Atkinson in het zadel en vond dat ik
hem een kleine hommage moest brengen; ik kwam een eind op streek, realiseerde
me dat ik zojuist een prijs had gekregen van Youth United for a Better To-morrow
en was nogal bezorgd. Ik keur gokken af en ik had nog nooit een paardenrace gezien.
Toen las ik in de Times van 24 juli 1952 een artikel van Joseph C. Nichols over
Frederic Capossela, de omroeper van Belmont Park, die, toen hij geïnterviewd werd,
zei: ‘Zenuwachtig? Nee, ik ben nooit zenuwachtig... Ik zal je vertellen wat moeilijk
is. Het laatste rechte stuk in Belmont Park, waar niet minder dan achtentwintig
paarden op je afstormen vanaf een punt dat driekwart mijl van je vandaan ligt. Maar
ik krijg ze in het vizier en waarom ook niet. Ik ben ontspannen, vol vertrouwen en
ik gok niet.’
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Bij wijze van vervolg, ‘Geld is niet alles’ door Arthur Daley (New York Times, 1
maart 1955): ‘Raspaarden zijn altijd fascinerend,’ zei Ted, ‘...zij lijken zoveel op
mensen... Mijn eerste liefde was Red Hay... een dappere kleine vriend... hij probeerde
het altijd, gaf altijd alles wat hij had.’ (Mr. Daley: ‘Hetzelfde geldt voor Atkinson.’)
‘Dan had je Devil Diver, ...de merrie Snow Goose. Een van mijn grote favorieten...
lastig op gang te krijgen... Maar als ze eenmaal op gang was... je kon haar met veters
in plaats van met teugels berijden... En dan had je Coaltown... Er waren natuurlijk
andere, maar ik heb er nooit een gezien die vergelijkbaar was met Tom Fool, mijn
favoriet onder de favorieten. Hij had van alle de meeste persoonlijkheid... Alleen al
naar hem kijken deed een vonk ontspringen. Hij had een intelligent hoofd, een
intelligente blik en bovendien, hij wás intelligent. Hij had zachte ogen, een breed
voorhoofd en, gos, ik lijk wel een verliefde schooljongen. Maar ik geloof dat hij het
mooiste gezicht had van alle paarden waarmee ik te maken heb gehad. Hij was een
groot paard maar ik was dol op hem, niet zozeer om wat hij presteerde als wel om
wat hij was.’ Nadat hij dat gezegd had maakte de bruisende meneer Theodore het
nummer op zijn rechterschouder vast en liep in de richting van de paddock.’
‘Toeval... onzuiverheid’. De I Ching or Book of Changes, vertaald door Richard
Wilhelm en Carry Baynes, Bollingen, Serie XIX (New York: Pantheon Books, 1950).
Fats Waller. Thomas Waller, ‘een veelzijdige jazz-figuur’, stierf in 1943. Zie The
New York Times, artikel en Richard Tucker (Pix) foto, 16 maart 1952.
Ozzie Smith. Osborne Smith, een negerzanger en drummer die de muziek
improviseerde in Ian Hugo's Ai-Yé.
Eubie Blake. De negerpianist in Shuffle Along.

De wilde vijgenboom
regels 16-17 negen... haren. Imami, de Iraanse miniaturist, schildert ‘met een borstel
vervaardigd van negen haren van een pasgeboren vrouwtjeskameel en een potlood
met een punt zo scherp als een naald... Hij werd door de nu overleden Riza Shah
tweemaal gedecoreerd; eenmaal voor zijn miniaturen en eenmaal voor zijn tapijten.’
New York Times, 5 maart 1954.
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Stijl
Dick Button. Zie foto in de New York Times, 2 januari 1956.
Etchebaster. Pierre Etchebaster, een machinegeweerschutter in de eerste
wereldoorlog; kampioen van Frankrijk in chistera (jai alai), pala en mainnues. Hij
begon te tennissen in 1922, won het Amerikaanse kampioenschap in 1928 en trok
zich terug in 1954. (New York Times, 13 februari 1954 en 24 februari 1955). New
York Times, 19 januari 1965: ‘Pierre Etchebaster, voormalig wereldkampioen en
Frederic S. Moseley wonnen gisteren het amateur handicap toernooi van de Racquet
and Tennis Club... De uitslag was 5-6, 6-5, 6-5. Moseley, de voorzitter van de club,
scoorde het laatste punt van de wedstrijd met een flitsende ace. Johnson en McClintock
kwamen van 3-5 op 5-all in deze laatste set.’
Soledad. Werd in 1950-1951 in Amerika gedanst.
Van Rosario. Rosario Escudero, iemand uit het gezelschap van Vincente Escudero,
maar geen familie.
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Elizabeth Bishop
Blijken van genegenheid
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Ik heb Marianne Moore voor het eerst ontmoet in het voorjaar van 1934, door toedoen
van Fanny Borden, de bibliothecaresse van Vassar College, waar ik toen vierdejaars
studente was. Jaren eerder hadden een schoolvriendin van me en de moeder van die
vriendin, die meer hadden gelezen en een ontwikkelder literaire smaak bezaten dan
ik, me al over de poëzie van Marianne Moore verteld. Ik had alle gedichten van
Moore gelezen die ik maar vinden kon, in oude nummers van The Dial, in blaadjes,
en in bloemlezingen in de universiteitsbibliotheek. Ik had niet geweten dat poëzie
zo kon zijn; ik viel er meteen voor, maar hoewel ik wist dat er ook een bundel van
haar bestond die Observations heette, stond die niet in de bibliotheek en had ik hem
nooit gezien.
Juffrouw Borden was zo'n passende figuur om me in contact te brengen met
Marianne Moore, dat ik een paar dingen over haar wil vertellen. De beruchte Lizzie
Borden uit Fall River was een tante van haar en aan de universiteit ging het gerucht
dat de lugubere loopbaan van Lizzie Borden een permanente druk had gelegd op de
persoonlijkheid van Fanny Borden. Ze was uitermate verlegen en gereserveerd en
ze praatte zo zacht dat je haar nauwelijks kon verstaan. Ze was lang en mager; ze
droeg altijd bruine of grijze kleren, ouderwets, ingetogen en deftig. Ze had ook een
kettingloze fiets. Ik weet nog wel dat ik wel eens naar haar keek wanneer ze langzaam
naar de bibliotheek reed, heel hoog en kaarsrecht gezeten op dat curieuze geval dat
er op de een of andere manier damesachtiger uitzag dan een fiets mèt een ketting,
en hoe ze hem vervolgens in het rek zette (we hadden toen nog geen hangsloten op
onze fietsen). Op een keer onderwierp ik, nadat ze naar binnen was gegaan, de fiets
aan een onderzoek om te zien of ik er achter kon komen hoe hij werkte. Ik kon er
niet achterkomen.
Er was weinig contact met de bibliothecaresse; een heel enkele keer werd je, op
zoek naar een boek, naar de kamer van juffrouw Borden gestuurd, een donkere
spelonk met overal stapels boeken. Als presse-papiers voor de paperassen op haar
bureau gebruikte ze gladde, ronde stenen die ze op het strand had gevonden, vrij
grote stenen, en toen mijn kamergenote er eens een bewonderde zei juffrouw Borden
met haar haast onhoorbare stem: ‘Vind je hem mooi? Dan mag je hem hebben,’ en
gaf haar een grijze, ronde, loodzware steen.
Op een dag werd ik naar juffrouw Bordens kamer gestuurd vanwege een boek. Ik
weet niet meer wel boek. We bleven een tijdje praten en tenslotte raapte ik de moed
bijeen om haar te vragen waarom er in de bibliotheek van
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Vassar niet één exemplaar was te vinden van Observations, van die geweldige
dichteres Marianne Moore. Met milde verbazing op haar gezicht vroeg ze: ‘Houd je
van de gedichten van Marianne Moore?’ Ik zei ja, van die paar die ik had kunnen
vinden tenminste. Toen zei juffrouw Borden kalm: ‘Ik ken haar al sinds ze klein
was,’ en stelde vervolgens de vraag die mogelijk van invloed zou zijn op het verdere
verloop van mijn leven: ‘Zou je het leuk vinden om haar eens te ontmoeten?’ Ik was
pijnlijk - nee, martelend - verlegen en ik was vaak op de loop gegaan om niet
voorgesteld te hoeven worden aan volwassenen die veel minder belangrijk waren
dan Marianne Moore, maar ik zei meteen: ‘Ja.’ Juffrouw Borden zei dat ze juffrouw
Moore, die in Brooklyn woonde, zou schrijven en dat ze me met alle genoegen haar
eigen exemplaar van Observations wilde lenen.
Juffrouw Bordens exemplaar van Observations was in meer dan één opzicht een
openbaring. Gedichten als ‘An Octopus’, over een gletsjer, en ‘Peter’, over een kat,
en ‘Marriage, over het huwelijk, troffen me als wonderen van taal en van constructie,
en doen dat nog. Waarom had er vroeger nooit iemand zo helder en verbluffend over
de dingen geschreven? Maar tegelijk ontdekte ik tot mijn verbazing dat juffrouw
Borden (van wie ik nu wist dat ze een oude kennis van de familie Moore was) mijn
bewondering voor deze gedichten kennelijk niet deelde. Achterin het boek lag een
heel stel recensies uit de tijd dat Observations was verschenen, in 1924, en de meeste
waren heel slecht, terwijl sommige gewoonweg dom waren. Er was zelfs een parodie
op een gedicht van Moore bij, door Franklin P. Adams. En nog veelzeggender was
het feit dat juffrouw Borden het kennelijk ongepast had gevonden om het boek van
haar goede kennis een plaatsje te geven in de universiteitsbibliotheek. (Datzelfde
jaar nog vond ik zelf een exemplaar, op een tafel met tweedehandsboeken in Macy's).
Op een dag vertelde juffrouw Borden me dat ze van juffrouw Moore had gehoord
en dat juffrouw Moore bereid was me in New York te ontmoeten, op een
zaterdagmiddag. Jaren later kwam ik erachter dat Marianne hierin met tegenzin had
toegestemd; die brave juffrouw Borden had in het verleden schijnbaar al meer
Vassar-studentes op Marianne afgestuurd voor een ontmoeting, soms ook nog met
haar moeder erbij, en om de een of andere reden waren ze geen van allen bij haar in
de smaak gevallen. Waarschijnlijk verklaarde dat de voorwaarden die er met
betrekking tot ons eerste rendez-vous werden gesteld: ik zou juffrouw Moore
aantreffen op een bank rechts van de toegangsdeur tot de leeszaal van de Openbare
Bibliotheek van New York. Ze
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hadden nog strenger kunnen zijn. Ik kwam er later achter dat juffrouw Moore, wanneer
ze écht verwachtte dat ze kennissen-in-spe niet aardig zou vinden, met hen afsprak
bij de inlichtingenbalie in het Grand Central Station - daar kon je nergens zitten en
zo nodig direct ontsnappen. Ik was inmiddels wat meer over haar te weten gekomen
van juffrouw Borden, die me beschreef wat voor kind ze was geweest - een vreemd,
interessant schepseltje met vuurrood haar - een speels kind dat zoals te verwachten
viel, haar familieleden en vrienden bij voorkeur met dierennamen aansprak.
Ik was doodsbenauwd, maar ik trok mijn nieuwe voorjaarsmantelpakje aan en
nam de trein naar New York. Ik had nog nooit een foto van juffrouw Moore gezien;
ik wist alleen dat ze rood haar had en meestal een breedgerande hoed droeg. Ik
verwachtte dat haar haar vuurrood zou zijn en zijzelf groot en angstaanjagend. Ik
was precies op tijd, iets te vroeg zelfs, maar zij zat er al (hoe vroeg je ook was,
Marianne was er altijd het eerst) en ik zag meteen dat ze niet erg groot en helemaal
niet angstaanjagend was. Ze was zevenenveertig, wat ik toen oud vond, en er zat
zoveel wit door haar haar dat het was verschoten tot een zachte roestkleur en over
haar roestkleurige wenkbrauwen lag een witte glinstering. De grote, platte hoed was
precies wat ik had verwacht. Ze droeg die dag een blauw tweedpak en, zoals meestal
in die tijd, een ‘mannen polohemd’ zoals dat toen heette, met een zwarte strik aan
de hals. Het effect was excentriek, vagelijk Bryn Mawr 1909, maar tegelijk elegant.
Ik ging zitten en ze begon te praten.
Voor mijn gevoel heeft Marianne de volgende vijfendertig jaar aan één stuk door
tegen mij gepraat, maar dat is natuurlijk onzin. Van die jaren bracht ik er vele ver
van New York door en zag ik haar hoogst sporadisch. Ze moet een van de grootste
praters van de wereld zijn geweest, onderhoudend, informatief, fascinerend en
memorabel; haar manier van praten was, net als haar poëzie, anders dan die van alle
andere mensen. Ik weet niet meer waarover ze het tijdens die eerste ontmoeting had;
ik wou dat ik een dagboek had bijgehouden. In gelukkige onwetendheid omtrent die
arme Vassar-studentes, die me waren voorgegaan en die niet in de smaak waren
gevallen, begon ik me minder zenuwachtig te voelen en af en toe zei ik zelf iets.
Toen kreeg ik een ingeving, een inspiratie misschien wel, ik weet het niet - in elk
geval schrijf ik gedeeltelijk daaraan het grote geluk toe dat ik Marianne als vriendin
heb gehad. Het circus van Ringling Brothers en Barnum & Bailey bracht juist zijn
voorjaarsbezoek aan New York en ik vroeg aan juffrouw Moore (we hebben meer
dan twee jaar ‘juffrouw’ tegen elkaar gezegd) of ze zaterdag over een
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week met me mee wilde naar het circus. Ik wist niet dat ze altijd naar het circus ging,
dat ze het voor geen goud had willen missen, en toen ze mijn uitnodiging aanvaardde
nam ik de gore trein terug naar Poughkeepsie en voelde me intens gelukkig.

Het circus
Ik was veel te vroeg in Madison Square Garden - we hadden vroeg afgesproken
omdat we voor de voorstelling de beesten wilden bekijken - maar Marianne was er
al. Ze was zwaar beladen: twee blauwe boodschappentassen en twee enorme bruine
papieren tassen die boordevol zaten, aan elke arm één. Daar mocht ik er een van
dragen. Er zat oud bruin brood in voor de olifanten, vertelde ze, want oud bruin brood
was een van de dingen die ze het liefst aten (later vermoedde ik dat ze oud wit brood
misschien net zo lekker vonden, maar dat Marianne aan hun gezondheid had gedacht).
Terwijl we naar binnen gingen en naar beneden liepen, waar we de dieren konden
horen (en ruiken), vertelde ze me wat ze vóór de voorstelling van plan was. Warner,
haar broer, had haar een armband van olifantenhaar gegeven waar ze erg op gesteld
was, twee of drie strengen zwart haar, bijeen gehouden door gouden gespen. Een
van de olifantenharen was eruit gevallen en zoekgeraakt. Zoals ik waarschijnlijk wel
wist groeide olifantenhaar alleen bovenop de koppen van heel jonge olifanten.
Marianne had een stevige nagelschaar in haar tas. Ik moest de volwassen olifanten
afleiden met het brood en als we geluk hadden zouden de oppassers niet zien dat zij
achterin bij de jonge olifanten stond, en dan kon ze haar schaar pakken en een paar
haren van de kop van een olifantje knippen om haar armband mee te repareren.
Ze had gelijk; de olifanten waren dol op oud bruin brood en begonnen te
trompetteren en zich te verdringen om er bij te komen. Ik bleef aan de ene kant van
de rij staan en juffrouw Moore liep vlug naar de andere kant, waar de jongen stonden.
De grote olifanten maakten zo'n lawaai dat er inderdaad een oppasser mijn kant
uitkwam en vanuit mijn ooghoeken zag ik dat juffrouw Moore zich op haar tenen
over het touw heen boog, met de schaar in haar hand. Olifantenharen zijn hard; het
knippen duurde eindeloos. Maar ten slotte kwam er toch een eind aan en we deelden
triomfantelijk de rest van het brood uit en gingen op weg naar de andere beesten. Ze
deed haar tas open en liet me een stuk of wat grove, grauwe haren in een papieren
zakdoekje zien.
Ik vind het afschuwelijk om dieren in kooien te zien, speciaal in kleine
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kooien en speciaal circusdieren, maar ik vermoed dat Marianne, hoewel ze er
waarschijnlijk net zo over dacht, zich er zo hartstochtelijk voor interesseerde en er
zo veel van af wist dat ze alle pijn en verontwaardiging tijdelijk van zich af kon
zetten. Ik herinner me dat er die dag een fraai getekende slang in een hok met glazen
wanden lag te kronkelen, en opzettelijk zijn kop leek op te tillen om ons aan te kijken.
‘Kijk, hij kent me,’ zei juffrouw Moore. ‘Hij kent me nog van vorig jaar.’ Dat was
een grapje, besloot ik, maar misschien niet helemaal een grapje. Toen gingen we
naar boven en het circus begon. In de blauwe tassen zaten onze versnaperingen:
thermosflessen met sinaasappelsap, hardgekookte eieren (alleen de dooiers) en nog
meer bruin brood, maar ditmaal vers en met boter. Van dat eerste bezoek aan het
circus (er zouden er meer volgen) herinner ik me dat er een vader voor ons zat, met
drie kleine kinderen, twee jongens en een meisje. Een grote circusvoorstelling duurt
een hele tijd en de kinderen werden onrustig. Marianne boog zich voorover op de
abrupte manier die kenmerkend was voor al haar bewegingen en zei tegen de vader
dat ze het meisje met alle plezier mee naar het toilet wilde nemen, als dat nodig was.

206 Cumberland street
Na mijn afstuderen aan Vassar heb ik een jaar in New York gewoond; in de dertig
jaar die volgden ben ik er af en toe korte tijd teruggeweest, maar in dat eerste jaar
heb ik juffrouw Moore en haar moeder leren kennen en ben ik vertrouwd geraakt
met hun kleine flat in Brooklyn. Het was een flat aan de voorkant, op de derde
verdieping van een lelijk gebouw in gele baksteen, met een lichte granieten stoep en
met aan weerszijden van de deur een grote witte glazen bol op een pilaar. (Tegen
taxichauffeurs zei Marianne altijd dat ze moesten stoppen bij de flat met de twee
mottenballen voor de deur). De lift was klein en langzaam. Nadat ik had aangebeld
probeerde ik altijd naar de derde verdieping te gaan voordat Marianne naar beneden
kwam om me persoonlijk op te halen, maar dat lukte zelden. Via een heel smalle
gang, die nog versmald werd door lage boekenkasten langs de ene muur en die deuren
had naar twee minuscule slaapkamers, kwam je in de zitkamer. Op het uiteinde van
de boekenkast die het dichtste bij de voordeur stond, stond de beroemde schaal met
vijfcent stukken voor de ondergrondse (jarenlang vijfcent stukken, toen tiencent
stukken en vijfcent stukken, en ten slotte kwartjes). Iedereen die op bezoek kwam
moest er bij het weggaan een muntstuk uitnemen; dat was absoluut de rigueur.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

58
Nadat ik een keer of wat vruchteloos had geweigerd, pakte ik er gewoon een als ik
wegging en ik ben daar tenslotte voor beloond toen Marianne eens tegen een
tegenstribbelende kennis zei: ‘Elizabeth is een aristocrate; die pakt het geld.’ (Hier
wil ik vertellen hoe merkwaardig Marianne mijn naam uitsprak. Ze legde een zware
klemtoon op de tweede lettergreep, Elizabeth. Ik vond het prettig klinken, vooral als
uitroep, wanneer ze deed alsof ze geschokt was door iets wat ik had gezegd).
De kleine zitkamer en de eetkamer stonden vol meubels die kennelijk uit een
eerder, groter huis kwamen, en er hingen veel schilderijen aan de muren, een mengsel
van oud en nieuw, familiestukken en geschenken van vrienden (dat waren meestal
afbeeldingen van vogels of dieren). Een schilderij met bomen en een beek had een
beschadiging opgelopen aan zijn nogal wazige bomenlaantje en Marianne had het
zelf gerestaureerd - niet al te fraai, vond ik onaardig - met wat ze ‘Pruisisch blauw’
noemde. Ze was op een bescheiden manier trots op haar handigheid. Naast de
keukendeur hing een assortiment timmergereedschap en Marianne had eigenhandig
een aantal van de boekenplanken geïnstalleerd. In een deuropening hing een trapeze
aan kettingen, opgehesen tegen de latei. Ik heb die nooit in gebruik gezien maar het
ding was van Marianne en ze zei dat haar broer, als die er was en wanneer ze er aan
oefende, altijd zei: ‘De aap rammelt weer met haar kettingen.’ Voor het erkerraam
van de zitkamer stond een kist met een bronzen kop van Marianne erop, die door
Lachaise was gemaakt. Er lagen ook altijd hoge stapels boeken. Toen ik Marianne
pas kende schreef ze tamelijk veel kritieken en de recensie-exemplaren verkocht ze
later in West Fourth Street.
Ik moest altijd in dezelfde fauteuil zitten en er werd een asbak naast me neergezet
op een klein tafeltje, maar ik deed mijn best om niet meer dan een of twee sigaretten
per bezoek te roken, of helemaal geen. Ik had het gevoel dat mevrouw Moore er
tegen was. Op een keer, toen ik bij mijn vertrek op de langzame lift stond te wachten,
zag ik een diep brandgat in de trapleuning en ik zei er iets over. Mevrouw Moore
slaakte een melancholieke zucht en zei: ‘Dat heeft Ezra gedaan. Hij kwam Marianne
opzoeken en toen heeft hij zijn brandende sigaar daar laten liggen omdat hij wist dat
ik niet van sigaren houd...’ Jaren later, in St. Elizabeth's Hospital, vertelde ik dit aan
Ezra Pound. Hij begon hard te lachen en zei: ‘Ik heb sinds mijn achttiende geen
sigaren meer gerookt!’ Behalve de asbak en zelfs een vol pakje Lucky Strike, kreeg
ik soms een glas Dubonnet. Ik had zo'n vermoeden dat ik misschien wel de enige
gast was die van die Dubonnet dronk, omdat de fles er maanden
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achter elkaar hetzelfde uitzag en even vol was als bij mijn vorige bezoek.
Maar meestal dronken we thee en af en toe mocht ik blijven eten. Mevrouw Moore
kookte uitstekend.
Mevrouw Moore was in de zeventig toen ik haar leerde kennen, heel ernstig plechtstatig is een beter woord - hoewel ze soms ironisch kon zijn, en zeer vroom.
Haar gezicht was bleek en nogal vlezig, haar ogen waren groot en lichtgrijs en ze
had donker haar, dat haast geen grijs vertoonde. Haar houding ten opzichte van
Marianne was die van een zachtmoedige, kalme moeder die vond dat ze streng moest
zijn omdat haar dochter wel eens onberekenbare neigingen zou kunnen vertonen of
- wat in haar ogen even erg was - grammaticale fouten zou kunnen maken. Ze had
Engels gegeven op een meisjesschool en haar zinnen waren Johnsoniaans van zwaarte
en bouw. Ik heb nooit iemand anders zo langzaam horen praten als zij. Een voorbeeld
van haar stijl van converseren is me meer dan veertig jaar bijgebleven. Marianne
was thee aan het zetten in de keuken en ik was alleen met mevrouw Moore. Ik zei
dat ik net een nieuw gedicht van Marianne had gezien, ‘Nine Nectarines & Other
Porcelain’, en dat ik het erg goed vond. Mevrouw Moore antwoordde: ‘Ja. Ik ben zo
blij dat Marianne besloten heeft de bewoners van de dierentuin... een tijdje met rust
te laten.’ Het wachten op de conclusies van haar langere uitspraken maakte me nogal
zenuwachtig; toch vond ik haar extreme precisie benijdenswaardig en meende ik er
echo's in te ontdekken van Marianne's eigen stijl: het gebruik van dubbele of
driedubbele ontkenningen, haar luchtigste en geestigste opmerkingen - mevrouw
Moore bracht ze met een soort basso ostinato te berde.
Ze schreef me een paar korte brieven over het geloof die prachtig van compositie
waren, en ik weet dat mijn gebrek aan reactie daarop haar bedroefde. Elke keer als
ik afscheid nam, liep ze achter me aan de gang in, waar ze naast het brandgat van
Ezara's denkbeeldige sigaar mijn handen in de hare nam en een kort gebed uitsprak.
Ze dankte altijd voor het eten en op een keer vroeg Marianne me, een beetje
boosaardig denk ik, of ik wilde danken. Gelukkig schoot me een kinderlijk dankgebed
te binnen. Na het eten schreef Marianne het op.
Natuurlijk waren mevrouw Moore en haar dochter ‘preuts’, zoals sommigen het
zouden noemen; het klinkt aardiger om het ‘overdreven keurig’ te noemen. Dit gold
meer voor mevrouw Moore dan voor Marianne; Marianne was, zeker naarmate ze
ouder werd, wel degelijk in staat de dingen bij de naam te noemen, of ze althans bij
hun archaïsche naam te noemen. Ik weet
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nog dat ze zich zorgen maakte over het lot van een wederzijdse kennis, wiens seksuele
voorkeur naar mijn mening overduidelijk was. ‘Wat moeten we met X beginnen? Ik
denk wel eens dat hij misschien zelfs in handen van een sodomieter is gevallen!’ Je
rook het hellevuur bijna. Maar verschillende romans uit de jaren dertig en veertig,
waaronder The Company She Keeps van Mary McCarthy, werden naar de kelder
gebracht en in de verwarmingsketel verbrand. Een jaar of twee nadat ik de Moores
had leren kennen publiceerde ik een erg slecht kort verhaal en kreeg van hen allebei
een reprimande omdat ik het woord ‘spuug’ had gebruikt. (Twee, drie jaar later kreeg
ik een standje omdat ik in een gedicht het woord ‘watercloset’ had gebruikt, maar
toen was ik al obstinaat geworden). Marianne heeft me eens haar praktische regels
voor het gebruik van onwelvoeglijke taal verteld. Ze zei: ‘Normaal gesproken zou
ik het woord “achterste” nooit gebruiken. Maar tegen moeder kan ik best zeggen:
“Moeder, er zit een draadje op uw achterste”, omdat zij weet dat dat een verwijzing
is naar Old Tiney, de tamme haas van Cooper, die altijd op het kleed speelde en
zwaaide met zijn achterste!’
Ik kreeg veel oude foto's en kiekjes te zien en één keer een hele serie ansichtkaarten
van hun reis naar Engeland en Parijs - op dat moment de enige plaatsen in Europa
waar Marianne was geweest. De ansichten waren voornamelijk van Oxford en er
was ook een met de hand geschreven menu bij van de lunch die George Saintsbury
te harer ere had gegeven, en waarop zelfs de wijnen stonden. Ik heb ook de schriften
met aantekeningen mogen inzien, die door Marianne met subtiele schetsen waren
geïllustreerd.
Behalve van oefenen aan de trapeze hield Marianne erg van tennis. Ik heb haar
nooit zien spelen, maar uit de manier waarop ze er over praatte kreeg ik de indruk
dat ze evenveel genoot van de regels en de etiquette van het spel, als van het spel
zelf. Ze huurde een zwarte jongen om met haar te spelen, soms in Prospect Park en
soms op het dak van het flatgebouw. Hij werd uiteindelijk ontslagen om zijn gebrek
aan tennismanieren; zijn ergste zonde scheen te zijn dat hij altijd ‘O.K.!’ riep in
plaats van ‘Serve!’
De badkamer van de flat was klein, lang en smal en ik kreeg de raad er naartoe te
gaan wanneer Marianne dacht dat het nodig was, alsof ik nog een kind was. (Op
stations van de ondergrondse ook; ‘Geef mij je tas en je handschoenen maar zolang,
Elizabeth.’) In die badkamer stond een ding waarop ik gesteld was, een ouderwetse
schoenpoetskist met een ijzeren voetsteun. Tijdens een van mijn bezoeken was die
net zwart gelakt door Marianne, evenals een gietijzeren paardje dat ernaast op een
stuk krantenpapier lag, hollend,
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met wapperende manen. Het zag eruit alsof het oorspronkelijk aan een
speelgoedbrandweerauto had vast gezeten. Ik vroeg wat voor paardje het was en
mevrouw Moore vertelde dat ze Marianne, toen die tweeëneenhalf was, mee uit
logeren had genomen bij een tante; het paardje had ook mee gemoeten. Mevrouw
Moore was de logeerkamer binnengekomen en had ontdekt dat Marianne een stuk
kant, een kanten kraag misschien, uit de toilettafel had gehaald en het paardje ermee
had aangekleed. ‘Marianne!’ had ze gezegd - je kon je de afgrijselijke ernst van dat
ogenblik voorstellen - ‘Je trekt je paardje toch niet zomaar de kant van tante Bee
aan?’ Maar de peuter Marianne, de onverschrokken kunstenares, antwoordde: ‘Staat
mooi, mam! Staat mooi!’ De eerlijkheid, of het eergevoel, van mevrouw Moore was
even onthutsend als haar respect voor decorum. Marianne plaagde haar moeder er
wel eens mee, zelfs in mijn bijzijn. Er bestond een verhaal over de keer dat mevrouw
Moore had besloten dat vijf lege melkflessen terug moesten naar de kruidenierswinkel
en vandaar naar de melkfabriek. De flessen waren geen ‘eigendom zaak’, zoals toen
in het glas van de flessen stond, en ze waren ook niet van het soort dat je op de stoep
moest zetten, maar ze kwamen allemaal van dezelfde melkfabriek. De kruidenier
keek ernaar en schoof ze mevrouw Moore weer over de toonbank toe met de woorden:
‘U hoeft die flessen niet terug te geven, mevrouw, u mag ze gewoon weggooien.’
Mevrouw Moore schoof ze weer terug en zei bedaard: ‘Er staat “Borden” op die
flessen; ze zijn dus van de fabriek.’ De kruidenier: ‘Dat weet ik wel, mevrouw, maar
er staat nergens eigendom zaak of statiegeld. Gooit u ze maar weg.’ Mevrouw Moore
begon nog langzamer en bedaarder te praten. ‘Maar ze zijn niet van mij. Het zijn hun
flessen.’ ‘Dat weet ik wel, mevrouw, maar ze willen ze echt niet terughebben.’ De
arme man had mevrouw Moore onderschat. Ze hield vol en maakte hem nogmaals
duidelijk wat de enige eervolle handelwijze inzake de vijf flessen was. Ten slotte
nam de kruidenier ze allemaal in zijn armen en bracht ze naar achteren terwijl hij
machteloos zei: ‘Mijn God, mevrouw!’
Kleren vormden natuurlijk een nimmer aflatende bron van belangstelling voor
Marianne, en naarmate ze ouder werd nam die belangstelling nog toe. Zoals ze zelf
heeft geschreven (in een stuk in Christian Science Monitor) waren haar kleren bijna
altijd afdankertjes, soms heel elegante van rijkere vriendinnen. Die werden dan
verlengd of meestal wijder gemaakt (Marianne hield van kleren die ruim zaten, zoals
de vier maten te grote ‘polohemden’). Hoeden werden ontdaan van hun versieringen
en de linten werden verwisseld zodat het geheel effen zwart of marine-blauw was,
en misschien werden ze op
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de een of andere manier ook nog geplet. Je had de Holbein/Erasmus-hoed en later
de bekende driekante hoed, maar in de eerste jaren dat ik haar kende droeg ze alleen
die grote, platte hoeden met een kleine bol, van vilt of stro. Tijdens een van mijn
bezoeken aan de flat in Brooklyn waren Marianne en haar moeder bezig met dat
ouderwetse handwerk dat ‘vermaken’ heette. Ze waren bezig een onderbroek, die
Marianne in 1908 op Bryn Mawr had gedragen, tot onderrok te vermaken. De broek
was een beeldschoon ding van fijne witte batist, met heel wijde pijpen die tot onder
de knie moeten hebben gehangen, afgezet met kant en met rijen ‘tussenzetsels’. Ik
heb hem niet teruggezien na zijn metamorfose, maar andere projecten van dien aard
wel en soms werd mijn mening gevraagd. In de loop der jaren is het ettelijke keren
voorgekomen dat Marianne vroeg: ‘Elizabeth, wat draag jij onder je japon? Hoeveel
ondergoed draag je?’ Dan somde ik de twee of misschien drie dingen op die ik aanhad
en dan zei Marianne: ‘Ach, ik weet wel dat ik (of moeder en ik) veel te veel aantrek.’
En soms, als ik op een winteravond volstrekt conventioneel gekleed op bezoek kwam,
werd ik begroet met: ‘Elizabeth! Zijden kousen!’ Alsof ik roekeloos was of
zelfmoordneigingen had. Ook mijn kleren genoten haar zorgvuldige belangstelling.
De eerste maal dat ik een ontmoeting met een uitgever had, bracht ik de volgende
dag telefonisch verslag uit en het eerste wat Marianne vroeg was: ‘Wat had je aan
Elizabeth?’
Marianne droeg haar haar altijd in een vlecht rond het hoofd, een kapsel dat van
omstreeks 1900 dateerde en nooit veranderde. Haar huid was blank, doorschijnend,
maar al verwelkt toen ik haar leerde kennen. Haar gezicht werd zo snel rood en bleek
dat ze me deed denken aan Rima, uit Green Mansions van W.H. Hudson. Haar ogen
waren helder, niet ‘helder’ in de zin van ‘alert’, zoals wij het vaak gebruiken, dat
waren ze ook, maar ze waren glanzend helder en ze keken je, als die van een klein
dier, dikwijls zijdelings aan - heel snel, aan het eind van een zin die bijzonder goed
was uitgevallen, alleen om te zien of die effect had gesorteerd. Haar gezicht was
klein en spits, maar niet zuiver driehoekig omdat het een beetje scheef was, met een
kaak die op een subtiele manier iets strijdlustigs had. Toen ik op een dag tegen haar
zei dat ze op Mickey Rooney leek, die toen een heel jonge acteur was (en ze leek
ook op hem), scheen ze dat wel leuk te vinden.
Ze zei dat haar gedicht ‘Spenser's Ireland’ niet over houden van Ierland ging, zoals
sommige mensen schenen te denken, maar over haar afkeuring van dat land. Toch
vond ze het prettig dat ze van Ierse afkomst was; haar betovergrootvader was
weggelopen uit een huis op Merrion Square in Dublin (ik ben
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het een keer van buiten gaan bekijken) en ik weet nog dat ze verrukt was toen de
bundel waarin het gedicht in kwestie voorkwam in ‘Iers groen’ was gebonden.
Ze had een bepaalde manier van lachen wanneer ze verontwaardiging of geveinsde
afkeuring wilde uitdrukken met betrekking tot iets wat zij zelf of iemand anders
zojuist had gezegd - een rauw o-ho-geluid, dat gepaard ging met een schok van het
hoofd naar achteren en naar opzij, naar de linkerschouder toe. Dat was ook de lach
waarmee ze complimenten in ontvangst nam, zonder woorden; hij had iets
geringschattends en luchtig afwijzends en impliceerde dat zij en haar gehoor ver
boven zulke onzin verheven waren. Ze was, denk ik, de enige mens die ik gekend
heb die het hoofd in de nek gooide wanneer ze werd geprezen en tegelijkertijd bloosde
van plezier. Deze hoofdgebaren waren nog uitgesprokener als er mannen bij waren,
want Marianne was een geboren flirt.
De bijna Chinese vormelijkheid van de Moores maakte het geven van cadeautjes
ingewikkeld. Al haar kennissen schenen het verlangen gemeen te hebben om haar
cadeautjes te geven en dat moest soms ‘lastig’ zijn geweest, zoals zij het noemde.
Je wist nooit van iets of het in de smaak zou vallen, maar je kwam er wel achter dat
een cadeautje dat niet in de smaak viel een jaar of twee later steevast op een
onopvallende manier werd teruggegeven. Het cadeau waarmee ik het meeste succes
heb gehad, was een paar handschoenen. Ik weet niet waarom ze zo'n succes waren,
maar ze waren het; ze heeft ze heel lang niet echt gedragen, maar ze komen wel voor
op een paar foto's, waarop ze ze in haar hand houdt. Marianne nam ze mee naar de
fotograaf in het vloeipapier waarin ze ze had gekregen. Een ander groot succes was
een papiernautilus, die het onderwerp werd van haar gedicht ‘The Paper Nautilus’:
...its wasp-nest flaws
of white on white, and closelaid Ionic chiton-folds
like the lines in the mane of
a Parthenon horse...

Fruit en bloemen werden met gejuich begroet en aandachtig bekeken, maar voor
mijn gevoel was ze er nooit echt blij mee. Maar een zeer on-fraaie armband uit
Marokko, ronde kralen van gele en grijze amber die om en om
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waren geregen aan een viezig touwtje, viel erg in de smaak. Ik voelde me gevleid
toen ik zag dat ze hem tijdens een poëzievoordracht droeg en hoorde later dat haar
moeder hem zorgvuldig had vastgenaaid aan de rand van haar mouw omdat hij
Marianne te wijd was. Maar de poging van een andere kennis om haar een behoorlijke
grammofoon te geven was rampzalig, een drama dat zich maanden lang voortsleepte.
Uiteindelijk (het was een draagbare maar loodzwaar) heeft Marianne hem
teruggebracht naar de winkel in New York.
Ze hield ervan haar verzameling sieraden, waar een paar mooie en kostbare stukken
bij waren, te laten zien. Ik heb haar eens een bescheiden broche gegeven met
Braziliaanse halfedelstenen, rode en groene toermalijn en amethist, en daar leek ze
zo blij mee te zijn dat ik haar ook nog een bijpassende armband gaf. Een paar jaar
later schreef ik haar vanuit Brazilië om te vragen wat ik voor haar kon meebrengen
wanneer ik weer naar New York kwam, en ze schreef terug: ‘Ik hou van juwelen.’
Omdat ik haar voorliefde voor slangen kende, heb ik in Florida eens een prachtig
exemplaar van de dodelijke koraalslang gekocht, een beest met twee centimeter brede
rozerode en zwarte strepen die door smalle witte strepen werden gescheiden, een
gloednieuwe slang, opgerold in een vloeistof in een dikke glazen fles. Die fles heeft
jarenlang op haar boekenkast in de gang gestaan, tegenover de schaal met geld. De
kleuren vervaagden langzaam en de formaldehyde werd troebel en ten slotte zei ik
dat ze die koraalslang van mij wel weg mocht doen. Een wederzijdse kennis vertelde
me dat Marianne opgelucht was; ze had altijd een hekel aan het beest gehad. Misschien
haalde ze hem alleen maar tevoorschijn wanneer ik op bezoek kwam.
Marianne vertelde me eens een anekdote over zichzelf, over haar afkeer van rood.
In Brooklyn had ze een aantal jaren een Turkse vrouwelijke huisarts, dokter Laf
Loofy, die ze dikwijls citeerde als de grote autoriteit op het gebied van gezondheid.
Dokter Loofy had Marianne een grote fles met rode pillen voorgeschreven, maar
voordat ze een pil innam waste Marianne die grondig tot de glimmende rode
buitenlaag was verdwenen. Om de een of andere reden, maagklachten misschien,
biechtte ze dit op aan dokter Loofy, die het eerst niet wilde geloven en toen ontsteld
was. Ze legde uit dat de medische wetenschap jarenlang research had verricht, speciaal
voor Marianne, om dat rode lakachtige laagje te ontwikkelen dat zij er opzettelijk
had af gewassen. Marianne was volstrekt stoïcijns wanneer het haarzelf betrof; op
een keer was ze bij een dokter in New York en bleek ze bijna veertig graden koorts
te heb-
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ben. De dokter wilde een taxi voor haar bellen omdat het zo'n eind was naar Brooklyn,
maar Marianne wilde er niet van horen. Ze stond erop met de ondergrondse naar huis
terug te gaan en zo gebeurde het ook.
Ondanks wat door mij als een afkeer van rood werd uitgelegd, heeft ze me eens
een ronde, lichtbruine, nogal varkensachtige reistas, die ze speciaal voor haar eerste
voordrachten-tournee in Californië had gekocht, laten zien met de woorden: ‘Je zult
hem wel te opzichtig vinden, Elizabeth.’ De lange ritssluiting bovenop kon worden
afgesloten met een knalrood hangslot. Ik zei dat ik het juist een erg aardige tas vond.
‘Dat rode hangslot is natuurlijk het leukste,’ zei Marianne.
Er was een winter dat mevrouw Moore gordelroos had en daar lange tijd erg ziek
van was. Ze was herstellende toen ze naar de tandarts moest, die zijn praktijk in
Manhattan had. Een kennis met een auto en ik gingen samen naar Brooklyn om
Marianne en haar moeder naar de stad te brengen.
Mevrouw Moore voelde zich nog niet lekker. Ze droeg een ronde, platte bonthoed,
die er uitzag alsof hij uit 1890 stamde, van nerts denk ik, of van sabelbont, en omdat
het haar nog te veel pijn deed om haar haar op te steken, hing dat opvallend on-grijze
haar naar beneden in een dikke vlecht. De tandarts had zijn praktijk op een van de
bovenste verdiepingen van een hoog kantoorgebouw. Er stonden veel mensen in de
lift en er was een liftbediende; we vlogen naar boven. Wat ik me nog goed kan
herinneren is dat toen we bij onze verdieping kwamen Marianne en haar moeder,
aangestaard door onze medepassagiers, allebei een vriendelijke buiging voor de
liftbediende maakten en hem bedankten voor de rit, mevrouw Moore het meest
uitvoerig. De man was dat soort beleefdheid niet gewend, maar hij vond het erg
aardig en deed zijn best om zijn hendel minder snel naar beneden te drukken en de
deuren minder snel dicht te doen dan op de andere verdiepingen. Liftbediendes,
lokettisten van de ondergrondse, conducteurs, taxichauffeurs - ze werden allemaal
op die vormelijke manier behandeld en in de regel waren ze aangenaam verrast en
schenen ze zich van de weeromstuit net zo te gedragen. Een zeer bekende en
beschaafde schrijver, die Marianne al kende vanaf zijn jeugd en die haar zeer
bewonderde, werd nooit in Cumberland Street uitgenodigd, dit in tegenstelling tot
zijn vrienden. Op een keer vroeg ik in mijn onschuld waarom ik hem daar nooit zag
en Marianne keek me aan met haar ernstige, strenge blik en zei: ‘Hij heeft moeder
tegengesproken.’
De sfeer van Cumberland Street 260 was natuurlijk ‘ouderwets’, maar meer nog
onwezenlijk - alsof je in een duikerklok zat uit een andere wereld die
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naar beneden was gelaten door de onbehouwen atmosfeer van de twintigste eeuw.
Wanneer je met je vijfcent stuk uit de duikerklok wegging, onder het lopen naar de
ondergrondse en tijdens de drie kwartier durende rit terug naar Manhattan, had je
soms lichte morele en mentale aanpassingsmoeilijkheden - zoveel dingen om te
onthouden, verhalen, uitdrukkingen, het respect waaraan je niet gewoon was, de
pijnlijk uitgesponnen etiquette - dat alles leek weinig te maken te hebben met de
New Lot Avenue-express en het afschuwelijke gehobbel terwijl je tegenover een rij
onverschillige gezichten zat. Toch voelde ik me altijd een gelukkiger mens wanneer
ik uit Cumberland Street wegging; aangemoedigd, geïnspireerd zelfs, vastbesloten
goed te zijn, harder te werken, me geen zorgen te maken over wat anderen dachten,
niet te proberen iets te publiceren tot ik zelf vond dat ik er mijn uiterste best op had
gedaan, hoeveel jaar het ook mocht duren, of helemaal niet te publiceren. Om het
beeld van lucht in water te veranderen: op de een of andere manier ontsteeg Marianne
de submariene druk van Cumberland Street 260 - de vermaningen, de bedenkingen,
de principes, de simpele gelatenheid - of liever gezegd, haar stem deed dat, in een
sprankelende, constante stroom van glanzende belletjes. Ik had scheikunde ‘gedaan’;
ik kon me ook verbeelden dat ik in dat water, of dat zware waterglas, de ingewikkelde,
logische bouwsels zag ontstaan die haar gedichten werden.

Schrijven en enkele schrijvers
Op een dag zag ik in de keuken van Cumberland Street 206 een mand op de grond
staan, zo een waar je appels of tomaten in doet, die boordevol zat met proppen papier,
sommige betypt en andere bedekt met het handschrift van Marianne. Die mand
bevatte de afgekeurde versies van een recensie, geen lange recensie, van een nieuwe
bundel gedichten van Wallace Stevens. Toen het stuk verscheen vond ik het prachtig
en dat vind ik nog. Toch heeft Marianne het niet opgenomen in haar gebundelde
essays; het voldeed niet aan haar maatstaven.
Als ze bereid was zo hard te werken aan een recensie van twee of twee en een
halve bladzij, kun je je voorstellen hoe er gewerkt werd aan een gedicht als ‘The
Jerboa’ (De springmuis) of ‘He Digesth Harde Yron’ (over de struisvogel) met hun
ingewikkelde rijmschema's en syllabische verzen. Wanneer ze niet aan haar bureau
zat, gebruikte ze een klembord waarop het gedicht waaraan ze werkte was bevestigd,
en dat bord had ze overal in huis bij zich, ‘ook als ik aan het afstoffen of afwassen
ben, Elizabeth.’
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Over haar gebruik van ‘lichte’ rijmen is door de critici geschreven. In principe was
ze tegen rijm, zei ze. Toch genoot ze kennelijk erg van rijm wanneer ze me gedichten
voorlas of ze declameerde; dan keek ze over de rand van haar leesbril en riep uit dat
dat nu ‘geestdrift’ had - haar favoriete woord om iets te prijzen. Met veel geestdrift
las ze zelf deze regels voor:
Strong is the lion - like a coal
His eyeball - like a bastion's mole
His chest against the foes;
Strong, the gier-eagle on his sail,
Strong against tide, th'enormous
whale
Emerges as he goes.

Ze bewonderde Ogden Nash en citeerde vaak zijn gedichtje over de baby-panda,
vanwege het rijm:
I love the Baby Giant Panda;
I'd welcome one to my veranda.

Op een keer zag ik dat ze in een groot rijmwoordenboek zat te kijken en toen zei dat
het inderdaad ‘onmisbaar’ was en ikzelf kreeg een complimentje omdat ik ‘antennae’
op ‘many’ had laten rijmen.
Behalve ‘geestdrift’ bewonderde ze de ‘onvervaarde aanval’ - en zei dat ze het
daarom een goed idee vond een gedicht met een spondee te beginnen.
In Observations lijkt ze niet te kunnen kiezen tussen vrije verzen en haar eigen
strenge stanzavormen met hun variaties op ‘licht’ rijm. Hoewel ze nog steeds zei dat
ze het verfoeide, leek het rijm toen een aantal jaren de overhand te krijgen. Tegen
de tijd dat haar verzamelde gedichten in 1951 verschenen, was ze echter al
meedogenloos begonnen te schrappen in haar mooiste gedichten, en wat het meest
onder die meedogenloosheid te lijden had waren juist het rijm en de stanzavormen
die ze in de jaren vlak daarvoor met zoveel moeite had gecreëerd.
In de zeven jaar dat Marianne aan haar vertaling van de Fabels van La Fontaine
werkte (1946-1953) kwam ze voortdurend in conflict met de traditionele rijmvormen
en metra. Ik had toen voor mijn eigen plezier al de volstrekt onwetenschappelijke
theorie ontwikkeld dat Marianne een uniek, onbewust
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gevoel voor ritme en dus ook voor metrum bezat, dat op dat van niemand anders
leek. Ze zag er anders uit dan anderen; ze praatte anders dan anderen; uit haar poëzie
kwam een verstand naar voren dat anders was dan dat van de meeste mensen; en
haar begrip van metrum en rijm week van alle geijkte ideeën af - dan mocht je toch
ook denken dat de oude Engelse metra, die voor de meeste van ons nog
vanzelfsprekend zijn (of in elk geval waren), voor haar helemaal niet vanzelfsprekend
waren? Dat Marianne sinds haar geboorte fysiek in een ander ritme leefde? Of was
de verklaring gewoon dat ze een gevoeliger oor bezat dan de meeste mensen en dat
ze, omdat ze was begonnen te schrijven op een moment dat de poëzie ingrijpende
veranderingen doormaakte, vrij was geweest dat uit te buiten en te experimenteren
zoveel ze maar wilde?
Wanneer ik in die zeven jaar in New York was kreeg ik meestal de fabel te zien
die ze op dat moment onder handen had (of ze had me die voorgelezen door de
telefoon) en dan moest ik haar een rijmwoord geven of zeggen of ik vond dat het
metrum klopte. Vele anderen moeten dezelfde ervaring hebben gehad. Die verzoeken
waren merkwaardig omdat ze van iemand kwamen door wier toedoen moderne
dichters zich bewust waren geworden van hun onhandigheid, zodat ze ‘haar’ niet
meer op ‘klaar’ durfden te laten rijmen en niet meer te-dum te-dum durfden te doen.
Je kon zien dat Marianne haar best deed te-dum te-dum te doen wanneer ze aanvoelde
dat La Fontaine dat ook had gedaan, maar het scheen haar bijna - ik gebruik het
woord opnieuw - fysiek onmogelijk te zijn. Als ik, om maar een willekeurig voorbeeld
te geven, opperde dat ‘gapen’ op ‘slapen’ rijmde, werd dat tot mijn gêne begroet als
een geniale inval; of als ik zei: ‘Als je “en” of “de” weglaat (of erbij zet) heb je
te-dum te-dum,’ dan riep Marianne uit: ‘Elizabeth, dank je, je hebt mijn leven gered!’
Hoewel ik in de inleiding word genoemd heb ik nauwelijks iets bijgedragen aan de
La Fontaine-vertaling - een paar rijmwoorden en metrisch gladgestreken of
opgepoetste regels is alles. Maar ik heb er meer dan ooit door leren beseffen hoe
zeldzaam echte oorspronkelijkheid is, en ook hoe vervreemdend die kan werken.
Haar angstvallige, volstrekte eerlijkheid kon soms zulke extreme,
protestants-presbyteriaans-Schots-Ierse vormen aannemen dat ik verbijsterd was.
We zagen samen een prachtige film, een kleurendocumentaire met kuddes gazellen
en giraffes die over vlaktes trokken, en we genoten. Toen verscheen er een kudde
olifanten in beeld, in close-up en duidelijk, en de commentaarstem zei iets over hun
poten en hun manier van lopen. Ik fluisterde Marianne
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toe dat het net leek alsof hun poten door onzichtbare draden van de grond werden
getild. De volgende dag belde ze me op en citeerde wat ik gezegd had over de manier
waarop de olifanten liepen, waarna ze eruit flapte: ‘Elizabeth, daar wil ik je tien
dollar voor betalen.’ Je wist vaak niet zeker of ze iets meende of niet. Ik zei iets van:
‘Hemel, Marianne, je mag het hébben,’ maar ik geloof niet dat het ooit in een gedicht
is terecht gekomen. Toch is er één ding waarover ik een heel lichte wrok koester; ze
heeft een keer een vondst van me overgenomen zonder dat in een noot te vermelden.
Misschien is het kinderachtig van me, maar ik wil nu de eer opeisen die me toekomt.
Een vriendin had me gevraagd drie glazen boeiballen in netten, ‘buoy-balls’, ook
wel ‘heksenballen’ genoemd, voor haar mee te nemen uit Cape Cod. Toen ik in het
oude hotel arriveerde waar ik toen woonde, nam een stokoude portier ze van me
over, samen met mijn koffer, en toen ik hem voor me uit zag lopen door de gang zei
ik: ‘The bellboy with the buoy-balls.’ Ik vond dit zo goed klinken dat ik een dag of
wat later zo ijdel was mijn vondst aan Marianne te vertellen. In het vijfde couplet
van Four Quartz Crystal Clocks komen de volgende regels voor: ‘The seaside burden
should not embarass/ the bell-boy with the buoy-ball/ endeavoring to pass/ hotel
patronesses.’ Het was zo helemaal niets voor haar om dat te doen dat ik het nooit
heb kunnen begrijpen. Soms vraag ik me met ontzetting af hoeveel ik onbewust van
haar heb gestolen. Misschien zijn we wel allemaal eksters.
The deepest feeling always shows
itself in silence;
not in silence, but restraint.

Deze regels uit haar vroege gedicht ‘Silence’ zijn eenvoudig de uitdrukking van weer
een andere overtuiging van Marianne. Net als Auden, die ze bewonderde, geloofde
ze dat iemand om zich elegant te gedragen - en elegant te schrijven - een zekere
terughoudendheid moest betrachten. ‘Ezra zegt dat alle opdrachten smakeloos zijn,’
vertelde ze me, maar het was ongetwijfeld niet alleen om smakeloosheid te vermijden
dat ze dit nabericht schreef bij Selected Poems (1935): ‘Een opdracht schrijven houdt
in dat er iets wordt gegeven en we willen niet iets ten geschenke geven dat beneden
de maat is; maar er is iemand in mijn naaste familie die “op een speciale manier
denkt” en ik wil hieraan toevoegen dat, waar er op deze bladzijden de neerslag te
bespeuren valt van enige gedachte van belang, het denken en dikwijls zelfs
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de verwoording ervan van haar afkomstig zijn.’ Dit nabericht was kennelijk bedoeld
voor mevrouw Moore en na de dood van haar moeder in 1947 werden Mariannes
opdrachten duidelijker; toch was ook het acrostichon dat ze op de naam van een van
haar oudste en intiemste kennissen schreef nog half verborgen, omdat ze het van
onder naar boven had geschreven.
De eerste keer dat ik Marianne in het openbaar poëzie heb horen voordragen was
op een avond in Brooklyn, samen met William Carlos Williams. Ik was helaas niet
precies op tijd. Er waren heel weinig mensen, die voornamelijk op de voorste rijen
zaten en ik liep zo onopvallend als ik kon de steile, met rood beklede trap van het
gangpad af. Toen ik in de buurt van de voorste rijen kwam zag ze me vanuit haar
ooghoeken, hield middenin een gedicht op, knikte en zei ‘goedenavond’. Zij en dokter
Williams deelden samen het tamelijk kleine, hoge podium en lazen om beurten voor.
Er stonden twee stoelen met hoge rugleuningen en wie niet aan de beurt was ging
zitten. Het decor deed laat-Victoriaans gotisch aan; ik herinner me veel rood pluche,
donker hout en gotische punten, knoppen en ingegrifte lijnen. Marianne, die een
blauwe jurk aan had en een hoed op, leek klein en nerveus. Ik had de indruk dat
Williams, die helemaal niet nerveus was, goedig zijn best deed haar op haar gemak
te stellen. Wanneer ze van plaats wisselden achter de lessenaar fluisterde hij tegen
haar en lachte. Ik kan me niet herinneren wat er werd voorgelezen, behalve een
gedicht van Williams over een zeemonster, waarin hij een aantal malen luid en
realistisch brulde.
Ze sprak zich zelden over andere schrijvers uit, en de paar uitspraken die ik nog
weet waren op zijn zachtst gezegd vaag of ambivalent. Ze ontwikkelde de tactiek
om mensen bijna supersonisch de grond in te prijzen. Een schrijfster aan wie ik nogal
een hekel had, en zij ook vermoed ik, werd herhaalde malen geprezen om haar
‘prachtig gestreken overhemdjurk’. Op een dag, toen ik een afspraak met haar had
in New York, zei ze dat ze Djuna Barnes voor het eerst sinds jaren was tegengekomen,
op de trap van de Openbare Bibliotheek. Ik vroeg nieuwsgierig ‘wat voor iemand’
Djuna Barnes was. Er viel een tamelijk lange stilte voordat Marianne peinzend zei:
‘Tja... ze zag er erg verzorgd uit en haar schoenen waren prachtig gepoetst.’
Ik kan me niet herinneren dat ze ooit iets over Emily Dickinson heeft gezegd, maar
bij één gelegenheid, toen we door Brooklyn liepen op weg naar onze favoriete
tearoom, viel het me op dat we ons in een straat bevonden die associaties wekte met
de Daily Eagle en ik zei onnozel: ‘Marianne, is het geen zonderlinge gedachte dat
jij en Walt Whitman zoveel keer door deze zelfde
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straat hebben gelopen!’ Op haar geveinsd agressieve toon riep ze uit: ‘Elizabeth, ik
wil geen woord over die man horen!’ Dus ben ik maar nooit meer over hem begonnen.
Een andere keer, toen ze had zitten vertellen over de tijd dat ze bij The Dial werkte,
vroeg ik wat ze van Hart Crane had gevonden toen die bij haar op kantoor kwam.
Haar reactie was al even verrassend. ‘O, Hart vond ik aardig! Ik heb hem altijd aardig
gevonden - hij was zo erudiet.’ En hoewel ze diepe bewondering koesterde voor
Edmund Wilson en met nog meer overtuiging kon spreken over zijn eruditie, vroeg
ze me eens of ik zijn vroege roman I Thought Of Daisy had gelezen, en toen ik nee
zei ontwrong ze me bijna de belofte dat ik die nooit zou lezen. Ze was dol op W.H.
Auden en in de tearoom in Brooklyn werd de kat die hij geaaid had onder mijn neus
geduwd en moest ik die ook aaien en bewonderen.
Ik heb de laatste tijd nogal wat kritiek op haar poëzie gelezen van feministische
schrijfsters; een van hen beschreef haar als een ‘dichteres die haar paniek beheerste
door er luchtig en grillig over te doen.’ Natuurlijk bezit haar werk soms een luchtige
grilligheid (en humor heeft het ook) een gave die deze kritische schrijfsters
schromelijk lijken te ontberen. Ligt er niet een element van doodsangst en paniek
aan alle kunst ten grondslag? En afgezien daarvan vraag je je af hoeveel gedichten
van Marianne die kritische feministes hebben gelezen. Hebben ze werkelijk ‘Marriage’
gelezen, haar gedicht over het huwelijk, waarin alles wordt gezegd wat zij zeggen
en wat Virginia Woolf heeft gezegd? Het is een gedicht waarin een gerechtvaardigd
gevoel van verongelijktheid wordt getransformeerd tot een kunstwerk:
This institution...
I wonder what Adam and Eve
think of it by this time...
Unhelpful Hymen!
a kind of overgrown cupid
reduced to insignificance
by the mechanical advertising
parading as involuntary comment,
by that experiment of Adam's
with ways out but no way inthe ritual of marriage...
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Weten zij wel dat Marianne Moore in haar tijd een feministe was? En dat ze in een
stoet van suffragettes, die door Inez Millholland op haar witte paard werd aangevoerd,
over Fifth Avenue heeft gelopen? Marianne heeft me verteld dat ze een keer ‘in een
lantarenpaal was geklommen’ tijdens een demonstratie voor het vrouwenkiesrecht.
Wat ze heeft gedaan toen ze bovenin zat, wat voor toespraak ze heeft gehouden en
óf ze er een heeft gehouden, ik weet het niet, maar ze is erin geklommen, met haar
lange rok en haar onderrokken en een grote hoed op haar hoofd. Misschien was het
trots of ijdelheid die haar weerhield van klagen en die haar verongelijktheid door de
prisma's liet filteren die door ‘die verschillende scalpels’ tot poëzie werden ontleed.
Ze was niet zo trots dat ze niet af en toe klaagde; ze was boos, op een geestige manier,
maar toch boos, toen haar uitgever de publicatie van haar boek tot twee keer toe
uitstelde om twee jonge dichters uit te geven, die nu haast niemand meer kent. Hebben
we, nu alles gezegd en gedaan mag worden, iemand die te vergelijken is met Marianne
Moore, die op haar best was wanneer ze haar eigen regels opstelde en wanneer die
regels zo streng mogelijk waren - het omgekeerde van ‘vrijheid’?
Kort nadat ik Marianne in 1934 leerde kennen - hoewel ik het voor mijn gevoel
een hele tijd geheim heb gehouden - kwam op de een of andere manier aan het licht
dat ik gedichten probeerde te schrijven. Een jaar of vijf, zes stuurde ik haar af en
toen mijn gedichten. Ze zei of schreef er zelden méér over dan dat ze die of die
uitdrukking goed vond of, merkwaardig genoeg, de alliteratie, waarvan ik zelf vond
dat ik er dikwijls te kwistig mee omsprong. Toen ik haar vroeg wat voor gedichten
ze zelf had geschreven toen ze aan Bryn Mawr studeerde, zei ze ‘Sprekend Swinburne,
Elizabeth.’ Soms kwam ze met een suggestie om een woord of een regel te veranderen
en soms volgde ik die suggesties op, maar ze heeft er zelfs nooit op gezinspeeld dat
die of die regel misschien wel beïnvloed was door of zelfs onbewust was overgenomen
uit een gedicht van haar, terwijl ik later heb gezien dat dat in bepaalde gevallen zo
was. Haar briefjes aan mij ondertekende ze met ‘Your Dorothy Dix.’ Door toedoen
van Marianne zijn mijn gedichten in 1935 in een boek opgenomen, een bloemlezing
getiteld Trial Balances. Elk van de dichters in deze bundel had een oudere mentor,
die een kort voorwoord of een inleiding schreef en toen Marianne van dit project
hoorde, had ze aangeboden mijn mentor te zijn. Ik was veel te verlegen om er zelfs
maar over gedacht te hebben het haar te vragen. Ik had twee of drie zwakke pastiches
van laat-zeventiende eeuwse poëzie, ‘Valentines’ genaamd. En in een ervan had ik
‘even the
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English sparrow in the dust’ laten rijmen op ‘lust’. Ze was niet weg van die Engelse
mussen en dat zei ze ook (‘Juffrouw Bishops mussen zijn niet weerzinwekkend,
alleen maar vervreemdend.’), maar doordat zij mijn sponsor was heb ik voor het
eerst in een boek gestaan.
Een lang gedicht, mijn meest ambitieuze tot dan toe, prikkelde haar en haar moeder
kennelijk onmiddellijk tot drukke, kritische activiteit. De dag nadat ik het haar had
gestuurd belde ze op en zei dat zij en haar moeder tot laat in de avond bezig waren
geweest het te herschrijven. (Dit was het gedicht waarin het woord ‘watercloset’
werd afgekeurd.) Hun versie arriveerde met de volgende post. Op Vassar had ik een
docente Engels gehad op wie ik erg gesteld was en die Rose Peebles heette, en
Marianne vond dat om de een of andere reden een fascinerende naam. Het herziene
gedicht was op heel dun papier getypt en tot een klein vierkant gevouwen dat met
een gouden sterretje was dichtgeplakt, en buitenop stond: ‘Je liefhebbende Rose
Peebles.’ Mijn versie was helemaal berijmd, in tamelijk strenge coupletten, maar in
de versie van Marianne en haar moeder waren de coupletten in ongelijke stukken
gebroken. Sommige regels rijmden en andere niet; behalve ‘watercloset’ waren er
nog wat alledaagse woorden geschrapt en enkele verwijzingen naar de bijbel waren
gecorrigeerd. Ik hield koppig vast aan mijn coupletten en mijn rijm, maar ik heb wel
een paar van de voorgestelde nieuwe woorden gebruikt. Helaas weet ik niet meer
welke het waren en ik zal het ook nooit meer weten, tenzij deze fascinerende missive
weer boven water komt.
In 1940 gaf Marianne me Last Poems and Two Plays van William Butler Yeats,
dat toen pas verschenen was, en hoewel ik niet altijd houd van de nadruk op het
wellustige in de gedichten, zomin als zij daarvan hield, schreef ik haar dat ik ‘The
Circus Animals' Desertion’ en de inmiddels beroemd geworden regels: ‘I must lie
down where all the ladders start/ In the foul rag-and-bone shop of the heart’ mooi
vond. Ze schreef terug: ‘Ik zou “diep teleurgesteld” in je zijn als je zo over Yeats
kon denken als sommigen van zijn aanhangers schijnen te doen. Een “effect”, een
perfecte sensibiliteit (met ongevoeligheid?) en een geniale aanleg voor woordklanken
en zinnen. Maar wat heb je aan zo'n benijdenswaardig apparaat als onze sterfelijke
psychische structuur er niet door verandert? Het doet me denken aan de Maleise
prinsen - de horde eunuchen en “entertainers” en “dragers” van dit en van dat; en
dan ging ineens de parasol van de prins naar omlaag omdat er een belangrijker prins
voorbijkwam. Zoals je uit mijn verraad aan Yeats wel zult vermoeden, ben ik naar
een lezing over Java geweest, door Burton Holmes, en naar een over de Maleise
taal...’
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Op een dag vroeg ze me abrupt: ‘Houd jij van naakt, Elizabeth?’ Ik zei ja, over het
algemeen genomen wel. Marianne: ‘Nou, ik ook, Elizabeth, maar met mate,’ en ze
drong me meteen het nieuwe boek van Kenneth Clark op, The Nude, dat ze net had
ontvangen.

Enkele excursies
Dit is een verhaal dat mevrouw Moore me heeft verteld, over een uitstapje in de
zomer voordat ik hen leerde kennen. Er was een afgrijselijke hittegolf geweest en
Marianne had zich ‘overbelast’ gevoeld (het woord burden, last, was een belangrijk
woord in het Brooklynse vocabulaire) en ‘overspannen’. Haar moeder besloot dat
Marianne ‘een cursus over de grote zoogdieren moest volgen’ en zei: ‘Marianne, ik
neem je mee naar Coney Island om Sheila te zien,’ een buitengewoon grote en
gedweeë olifant die toen in een tent aan de promenade te bezichtigen was. Coney
Island is een heel eind met de ondergrondse, zelfs vanuit Brooklyn, maar ondanks
de hitte en de drukte gingen de beide dames toch. Sheila voerde haar kunstjes op
majesteitelijke wijze op en speelde traag vangbal met haar oppasser, met een
glimmende witte bal. Ik vroeg hoe de olifant eruit had gezien en Marianne zei: ‘Ze
was heel eenvoudig gekleed. Ze was over haar hele lichaam matroze gepoederd en
ze droeg enkelbanden, grote holle koperen ballen, aan haar voorpoten. Haar hoofdtooi
bestond uit drie witte struisveren.’ Marianne was dol op de achtbaan; ze was helemaal
niet bang en zat het liefst voor in een wagentje. Haar moeder vertelde me hoe zij
beneden stond te wachten terwijl de wagentjes angstaanjagend klikkend de hoogte
in gingen en op een afschuwelijke manier naar beneden doken. Mariannes lange rode
vlecht was losgeraakt en woei naar achteren en al haar dierbare amberkleurige
haarspelden van ‘echt schildpad’ woeien mee, maar kwamen gelukkig op schoot
terecht bij twee matrozen in het wagentje achter haar. Aan het eind van de rit gaven
ze de spelden aan haar terug, ‘heel beleefd’.
Twee vriendinnen van Marianne, twee bejaarde vrouwen uit Boston, hadden samen
een brandschoon wit houten huis in het noorden van Maine. Ik ben er een keer een
dag geweest en ze plaagden Marianne met haar gewoonte om eten weg te pakken.
Ze lachte, bloosde en schudde haar hoofd en leek het niet erg te vinden toen een van
hen vertelde dat ze naar Marianne's kamer was gegaan om een boek te halen en twee
gekookte aardappels op de toilettafel had gevonden. Enkele jaren later belde de oudste
van de twee vrouwen Marianne op uit Boston en vertelde haar dat ze kanker had en
stervende
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was. Ze leek volstrekt onaangedaan en zei dat ze in het ziekenhuis lag en wist dat ze
niet erg lang meer te leven had.. Ze vroeg of Marianne in haar buurt wilde komen
logeren totdat ze doodging, en Marianne ging. In het ziekenhuis zei ze tegen Marianne
dat ze weliswaar dankbaar zou zijn als die haar elke dag kwam opzoeken, maar dat
ze wist dat Marianne onmogelijk de hele tijd met haar samen kon zijn, en dat ze dus
rijlessen voor haar had besproken. Marianne, die toen bijna zeventig geweest moet
zijn, was het hier helemaal mee eens; ze had altijd al willen leren autorijden en nu
gebeurde dat. Ze nam dagelijks rijles en ging dagelijks op bezoek in het ziekenhuis.
Een dag of wat nadat de vriendin was gestorven slaagde Marianne voor haar
rij-examen. Ze zei dat ze een beetje moeite had gehad met de verkeerslichten op
Copley Square en bekende dat de ‘politieagent’ die haar het examen had afgenomen
volgens haar iets te mild was geweest. Ik zei dat ik hoopte dat ze niet te hard had
gereden en ze antwoordde: ‘Ik heb me keurig aan de maximumsnelheid gehouden,
Elizabeth!’ Bij haar terugkeer liet ze vol trots haar rijbewijs zien aan haar broer,
Warner, en die zal vast net zo hebben geklonken als haar moeder vroeger toen hij
zei: ‘Er moet een vergissing in het spel zijn. Dit moet meteen worden teruggestuurd.’
Marianne interesseerde zich intens voor de technische kant van alles - hoe je
camelia's kweekt; hoe de kwartskristallen in een kwartsklok werken; hoe een schubdier
zijn oor- en neus- en oog-openingen kan afsluiten en op de buitenkant van zijn handen
loopt, ‘and saves the claws/ for digging’; hoe je een auto bestuurt; hoe de beste
werpers een honkbal gooien; hoe ze een boegbeeld moest maken voor de zeilboot
van haar neefje. De precieze manier waarop dingen werden gedaan, werden gemaakt
of functioneerden, dat was poëzie voor haar.
Ze heeft zelfs de tango leren dansen. Voordat ze zelf televisie had, ging ze altijd
in de souterrainflat van het gebouw naar baseballwedstrijden kijken bij de conciërge
en zijn vrouw, die wel een toestel hadden. Tijdens een van die wedstrijden werd er
een reclamespot uitgezonden voor een dansschool in Brooklyn. Iedere kijker die
opbelde zou een gratis privéles krijgen bij een instituut in Brooklyn. Marianne
kondigde aan dat ze de tango altijd al zo'n mooie dans had gevonden, ging snel naar
de derde verdieping om op te bellen en mocht komen. Misschien waren de jeugdige
dansers, jongens zowel als meisjes, een beetje verbaasd, maar het duurde niet lang
of ze vochten erom met haar te mogen dansen. Ze mocht een aantal lessen nemen.
Ik vroeg naar de tango, en ze gaf toe dat ze hadden gedacht dat die misschien iets te
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inspannend zou zijn en dat ze haar een ‘aangepaste’ versie hadden bijgebracht. Ze
had nog verschillende andere passen en dansen geleerd die meer van deze tijd waren
en ze zei nadrukkelijk dat iedereen veel plezier had gehad.
Aan het eind van de winter of in het vroege voorjaar van 1963, toen ik een tijdje
in New York was, kwam ik op een avond uit een station van de ondergrondse op
Lexington Avenue, op weg naar een poëzievoordracht in de YMHA. Plotseling
realiseerde ik me dat Marianne een half blok verderop voor me uit liep, gehaast en
alleen, met een tas vol boeken en paperassen. Ze was eerder bij de YMHA dan ik,
maar ze was niet op een bijeenkomst die ik bijwoonde; ik vroeg me af wat ze
uitvoerde. Later vertelde ze me dat ze deelnam aan de poëzieworkshop door Louise
Bogan. Ze zei dat ze er heel veel leerde, dingen die ze nooit had geweten; mevrouw
Bogan was een van die mensen die ze ‘erudiet’ vond. Korte tijd later ontmoette ik
mevrouw Bogan op een feestje en vroeg haar naar de workshop en naar haar beroemde
studente. Arme mevrouw Bogan! Ik weet zeker dat Marianne nooit heeft vermoed
wat ze haar aandeed. Het schijnt dat Marianne constant aantekeningen maakte, een
hoop vragen stelde en zich vol enthousiasme in discussies begaf. Maar de andere
studenten waren verlegen en stonden vaak perplex, net als mevrouw Bogan, die
bovendien het gevoel had dat ze onder valse vlag voer en die nooit van tevoren wist
wat voor technische vraag ze nu weer zou moeten beantwoorden.
Ik heb maar heel weinig literaire bijeenkomsten bijgewoond waar Marianne ook
was, maar ik ben samen met haar naar het feest ter ere van Edith en Osbert Sitwell
in de Gotham Book Mart geweest. Ik was niet van plan geweest erheen te gaan; ik
wilde zelfs helemaal niet, maar Marianne, die een anglofiel was, stond erop. ‘We
moeten beleefd zijn tegenover de Sitwells,’ zei ze.
Het feest werd aangeboden door het tijdschrift Life en het was eigenlijk
afschuwelijk. De fotografen gedroegen zich als fotografen; ze gooiden snoeren voor
onze voeten, schreeuwden elkaar over onze hoofden heen dingen toe en
commandeerden ons. Het kostte nogal wat tijd om de dichters, die op de foto moesten,
van de niet-dichters te scheiden en dat gebeurde op een manier die me deed denken
aan vee dat in veewagens wordt gedreven. De niet-dichters en sommige echte dichters
voelden zich beledigd; toen kondigde de fotograaf aan dat de hoed van juffrouw
Moore te groot was. Ze weigerde hem af te zetten. Auden was een van de weinigen
die zich scheen te vermaken. Hij kwam
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op de foto door op een ladder te klimmen, waar hij bleef zitten en boven onze hoofden
luidkeels vrolijke opmerkingen maakte. Marianne stemde erin toe zich door een
kennis en mij mee uit eten te laten nemen en zich later met een taxi terug te laten
brengen naar Brooklyn. Ik had een klein fluwelen kapje op en Marianne zei: ‘Ik wou
dat ik vanavond zo'n minimale hoed op had gehad als jij.’ In die tijd kostte een taxi
naar Brooklyn iets meer dan vijf dollar, zonder fooi. Mijn kennis betaalde die avond
het eten en de taxi. Tussen haar opmerkingen over het feest voor de Sitwells door
riep Marianne telkens uit: ‘Meneer W., dit is je reinste afzetterij!’
Ze vertelde me over een ander, sjieker literair feest waar ze geweest was, in een
‘penthouse’, ter gelegenheid van de uitgave van een luxe-editie van een boek, van
Wallace Stevens geloof ik. De stoelen waren bekleed met ‘citroenkleurig fluweel’,
er hing een tekening van Matisse die ze niet echt mooi vond en ze had een glas
champagne gedronken en daar de hele avond spijt van gehad; haar gezicht was er
van gaan gloeien. Ik vroeg om nadere details. Ze zei smalend: ‘Nou, we moesten
verschillende keren onze handtekening zetten en toen die opwindende bezigheid
achter de rug was ben ik naar huis gegaan.’
Soms gingen we samen naar de film, naar Kon-Tiki wel twee keer, weet ik nog.
Ik heb haar nooit mee proberen te lokken naar dramatische films of naar ‘kunstfilms’.
Aangezien Sibley Watson en zijn vrouw haar intiemste vrienden waren, moet ze zijn
vroege experimentele films, zoals Lot in Sodom, hebben gezien. Ik heb echter het
trieste verhaal gehoord van twee jonge mannen die erop stonden haar mee te nemen
naar Potemkin van Eisenstein, toen ze erachter kwamen dat ze die nooit had gezien.
Vóór Potemkin was er een korte film van Walt Disney; dit was in de tijd dat
Disneyfilms nog charme en humor bezaten. Na afloop van de voorstelling gingen ze
theedrinken en Marianne praatte uitvoerig en in detail over de vernuftigheid van de
Disneyfilm, en verder nergens over. Ten slotte vroegen ze wat ze van Pantserkruiser
Potemkin had gevonden. Haar oordeel was kort en bondig: ‘Zo is het leven niet,’ zei
ze.
We zijn twee keer op zaterdagochtend naar een lezing voor kinderen in het Museum
voor Natuurlijke Historie geweest - een keer om Meshie te zien, de drie jaar oude
chimpansee die haar opwachting maakte op haar driewieler en ons hapjes van haar
banaan offreerde. En de andere keer om een jong echtpaar te zien dat ik in Mexico
had gekend en dat hun verzameling tamme dieren toonde, waaronder Aguilla, een
Amerikaanse adelaar die ze hadden leren
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jagen als een valk en die op een bezemsteel achterin hun auto was meegereden naar
Mexico en weer terug. Er waren ook dieren bij die sympathieker waren: Marianne
heeft de rolstaartbeer in haar armen gehouden, een aanminnig dier dat zich stijf aan
je vastklampte met zijn staart. In een zelfgemaakt filmpje dat het paar vertoonde zag
je de jonge man in zijn bibliotheek een boek van de plank pakken. Terwijl hij dat
deed blies hij automatisch het stof van de bovenkant van het boek. Marianne begon
op haar typische manier te lachen. Dat was iets waar ze van hield; het was een
voorbeeld van de ‘spontaniteit’ die ze net zo bewonderde als ‘geestdrift’.
Mijn op een na laatste excursie met Marianne vond plaats in de zomer van 1968.
Dit was lang na de dood van haar moeder, toen ze al van Brooklyn naar West-Ninth
Street 35 in Manhattan was verhuisd. Ik logeerde dichtbij haar in de Village en op
een dag belde ze me op om te vragen of ik met haar mee wilde wandelen naar het
stembureau, want ze wilde haar stem uitbrengen. Ik geloof dat dat de eerste keer was
dat ze me echt om hulp heeft gevraagd. Het was die dag erg warm. Ze stond al op
me te wachten met haar hoed op. Die was van het gewone model en van marineblauw
stro, en ze droeg een blauwwit geruit seersucker mantelpak en blauwe gymschoenen.
Ze liep de laatste tijd een beetje onzeker en moest eigenlijk een wandelstok gebruiken,
die tegen de deurpost stond. Ze had een hekel aan het ding en ik geloof niet dat ik
er haar ooit mee heb zien lopen. De stemhokjes waren vlakbij, in het souterrain van
een openbare school in een zijstraat van Sixth Avenue. Er waren nogal wat mensen,
voornamelijk vrouwen, die zomaar een beetje zaten te praten. Marianne's komst
baarde opzien; ze schenen te weten wie ze was en kwamen naar haar toe om met
haar te praten en terwijl ze aan het stemmen was vroegen ze mij dingen over haar.
Het waren moeders uit Greenwich Village en er waren ontwikkelde en intellectuele
vrouwen bij. Ik dacht bij mezelf dat Marianne waarschijnlijk de enige was die daar
die dag op de Republikeinen stemde.
De oorspronkelijkheid en de zuiverheid van Marianne's woordkeuze in de meest
terloopse conversatie, en haar polysyllabische virtuositeit, waren dingen die veel
mensen imponeerden. Over een bekend dichter zei ze eens: ‘Die man is als een forel
zo gespikkeld met onfatsoen.’ Een vriendin van me vertelde dat ze eens op een feest
was voor schrijvers en beeldende kunstenaars, waar ze een schilder aan Marianne
voorstelde met de woorden: ‘Juffrouw Moore heeft de interessantste woordenschat
van iedereen die ik ken.’
Marianne keek alsof ze daar wel mee ingenomen was en produceerde binnen
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een minuut achteloos maar correct een zin met een woord erin dat ik nu niet meer
weet, maar dat een neiging betekent bij sommige dieren om de lichtgevende cijfers
op wijzerplaten van klokken en horloges af te likken. Op hetzelfde feest stelde deze
vriendin de toen nog betrekkelijk jonge kunstcriticus Clement Greenberg aan haar
voor; tot haar verbazing en ongetwijfeld ook die van Greenberg scheen Marianne
zijn werk te kennen en zei, terwijl ze hem een hand gaf: ‘O, de onversaagde meneer
Greenberg.’
Haar goede vriend T.S. Eliot had iets dat Marianne vermakelijk scheen te vinden.
Bij Eliots eerste bezoek aan Brooklyn, na zijn huwelijk met Valerie, wilde zijn jonge
vrouw een foto van hen samen nemen. Valerie zei: ‘Tom, sla je arm eens om Marianne
heen.’ Ik vroeg of hij het gedaan had. Marianne lachte haar korte, geringschattende
lachje en zei: ‘Ja, dat wel, maar heel voorzichtig.’
Tegen het eind van haar leven heeft Marianne al haar brieven van Eliot in bewaring
gegeven aan Robert Giroux, die me vertelde dat ze bij iedere brief van de dichter
ook de envelop had bewaard waarin die brief had gezeten. Er was één envelop bij
met Marianne's adres in Brooklyn erop in het handschrift van Eliot, maar zonder
afzender of andere aanwijzing. Er zaten een vel geel blocnotepapier in, waarop een
groot hart was getekend doorboord door een pijl. De bijbehorende tekst luidde: ‘Van
een anonieme en dankbare bewonderaar.’

De laatste jaren
Volgens het woordenboek is de definitie van ‘gedenkschrift’: ‘Een verslag van
gebeurtenissen, gebaseerd op de persoonlijke kennis of wetenschap van de auteur.’
Bijna alles wat ik heb genoteerd, heb ik zelf meegemaakt of gehoord, voornamelijk
vóór 1951-1952, het jaar waarin ze - zoals Randall Jarrell het uitdrukte - ‘de
drievuldige kroon won’ (National Book Award, Bollingenprijs en Pulitzerprijs) en
werkelijk beroemd werd. Ze was nu Marianne Moore, de geliefde ‘persoonlijkheid’
van Brooklyn en Manhattan; de honkbalfanate, de vriendin van beroemdheden die
veel méér aan de weg timmerden; de trouwe bewonderaarster van de presidenten
Hoover en Eisenhower en van burgemeester Lindsay; de ontvangster van zestien
eredoctoraten (ze heeft eens een keer haar favoriete kappa's voor me geshowd); de
vrouw die in het hele land poëzievoordrachten hield, bij gelegenheden die niets
gemeen hadden met die ene keer dat ik haar in de jaren dertig samen met William
Carlos Williams in een zaaltje in Brooklyn had horen voordragen. Ze genoot
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door en door van de aandacht die ze kreeg, hoewel die ook heel ‘lastig’ kon zijn. Na
die lange jaren waarin ze bescheiden had geleefd en ongelofelijk hard gewerkt, heeft
ze - tot de hulpeloosheid op het allerlaatst - een ongewoon gelukkige oude dag gehad.
Na een bezoek aan haar broer en diens gezin merkte ze eens op dat de status van
getrouwd zijn en kinderen hebben één enorm voordeel had: ‘Je hoeft je geen zorgen
te maken of je wel het juiste doet of niet. Daar heb je geen tijd voor. Je moet altijd
naar de supermarkt of de kinderen ergens heen brengen. Je hebt geen tijd om je af
te vragen: “Is dit juist of niet?“’
Zij vroeg zich dat natuurlijk wel af, en constant. Maar net zoals dat in de voetnoten
bij haar gedichten het geval was, onthulde Marianne nooit alles. Haar spraakzaamheid,
haar geestigheid, die lach vol zelfkritiek, dat alles verklaarde nooit werkelijk haar
snelle beslissingen - of beter gezegd haar beslissende intuïties - over goed en kwaad,
over juist en verkeerd; en haar strenge morele normen waren soms verbijsterend.
Een van de heel weinige keren dat we bijna ruzie hebben gekregen was in de jaren
veertig, toen ik haar vertelde dat ik in psychoanalyse was. Haar reactie was heftig
afkeurend en ze zei dat analytici ons wilden leren dat ‘kwaad niet slecht is. Maar wij
weten dat het dat wel is.’ Het was me nooit opgevallen dat mijn analyticus, een man
die zo ongeveer het karakter van een heilige had, dit verkondigde, maar ik heb niet
geprobeerd het te weerleggen en we hebben er nooit meer over gesproken. We spraken
ook nooit over het presbyterianisme of over het geloof in het algemeen, en ik heb
nooit méér gedurfd dan haar een klein beetje plagen waneer ze af en toen zei dat ze
vond ‘dat er wel iets in zat’, in astrologie.
Een jaar of negentig geleden schreef Gerald Manley Hopkins een brief aan Robert
Bridges over het ideaal van de ‘gentleman’ of de ‘kunstenaar’ versus de ‘gentleman’.
Misschien klinken deze ideeën nu belachelijk Victoriaans, maar ik vind de brief nog
steeds toepasselijk en erg ontroerend. ‘Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar in
feite zijn dichters en beeldende kunstenaars geenszins altijd, of meestal, heren. Want
een heer geeft niet toe aan lusten of andere laagheden en hij geeft zich geen airs en
stelt zich niet aan, noch doet hij andere dingen die in moderne werken te vinden
zijn... Al zou een kunstenaar of een denker vinden dat hij op zijn terrein nóg zo groot
zou worden, dan zou hij toch wezenlijk minder zijn dan een heer die geen kunstenaar
en geen denker was. En toch staat “heer zijn” slechts aan de rand van de moraal en
is het meer een kwestie van manieren dan van de moraal zelf. Hoeveel méér moeten
dan kunst en filosofie en manieren en opvoeding en al het
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andere ter wereld ondergeschikt zijn aan zelfs de geringste mate van werkelijke
deugdzaamheid. Dat is die kuisheid van geest die ten grondslag schijnt te liggen aan
en de vader lijkt te zijn van al wat goed is, het meteen kunnen zien wat het beste is
en daaraan vasthouden en niet toestaan dat iets dat voor het tegendeel pleit zelfs maar
wordt gehoord... Ik ben het er dus mee eens, vurig zelfs, dat een heer... in de positie
verkeert om de dichter, of dat nu Dante of Shakespeare is, en de schilder, of dat nu
Angelo of Apelles is, te verachten om alles waaruit zou blijken dat hij geen heer was.
Hij verkeert in de positie om dat te doen, maar als hij een heer is zal hij het misschien
juist niet doen.’ Wij voelen ons tegenwoordig onbehaaglijk bij het horen van het
woord ‘heer’, en voor de vrouwelijke tegenhangers ‘lady’ of ‘dame’ generen we ons
nog meer. Maar ik ben ervan overtuigd dat Marianne het ‘geestdriftig’ eens zou zijn
geweest met Hopkins kritische opmerkingen: dichteres zijn was niet de alfa en omega
van het bestaan.
Ik merk dat het me onmogelijk is om conclusies te trekken of zelfs maar een
samenvatting te geven. Wanneer ik het probeer verzink ik in daas gepeins; ik vang
een onderbewuste glimp op van een hoofdletter M die zich vermenigvuldigt. Ik sla
de bladzijden om van een verlucht manuscript en zie telkens weer die initiaal;
Marianne's monogram, moeder, manieren, moraal; en ik merk dat ik zit te mompelen:
‘Manieren en moraal; manieren als moraal? Of juist moraal als manieren?’ Omdat
ik net als Alice, op een soort dromerige manier, geen van beide vragen kan
beantwoorden, doet het er weinig toe hoe ik het uitdruk: het klinkt alsof het klopt.
Vertaling: Else Hoog
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Elizabeth Bishop
Gedichten
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De kaart
Land ligt in water; is geschaduwd groen.
Schaduwen, of zijn het zandbanken, aan de randen
afgebiesd met lange zeewierige banden
waar wieren naar eenvoudig blauw overhangen vanuit het groen.
Of leunt het land voorover om de zee vanonder op te tillen
en plooit haar onverstoorbaar om zich heen?
Trekt langs de delicaat geelbruine rand van steen
het land van onderen aan de zee?
De schaduw van Newfoundland ligt plat en stil.
Labrador is geel, waar de dromerige Eskimo
het heeft geolied. Wij kunnen deze lieflijke baaien strelen,
onder een loep alsof zij dan zouden gaan bloeien,
of om onzichtbare vissen van een schone leefomgeving te geven.
De namen van kustplaatsen lopen uit in zee,
de namen van steden lopen dwars door de nabije bergen
- de drukker ervaart hier dezelfde opwinding
als wanneer emotie zich te ver te buiten gaat.
Deze schiereilanden nemen het water tussen duim en wijsvinger
als vrouwen die de soepelheid van ellewaar beproeven.
In kaart gebrachte wateren zijn kalmer dan het land,
lenen het land hun eigen golvende structuur:
de Noorse haas rent opgewonden naar het zuiden,
profielen onderzoeken waar zee grenst aan land.
Worden ze hun toegewezen, of kiest elk land zijn eigen kleur?
- Wat bij het karakter of de inheemse wateren 't beste past.
Topografie trekt niemand voor: west is even ver als noord.
Fijnzinniger dan die van geschiedschrijvers zijn de cartografenkleuren.
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De denkbeeldige ijsberg
Liever de ijsberg dan het schip,
al zou dan de reis ten einde zijn.
Al stond hij stokstijf stil als wolkige rots
en was de hele zee bewegend marmer.
Liever de ijsberg dan het schip;
liever dit ademende vlak van sneeuw in eigendom
al lagen de zeilen van het schip op zee gespreid
zoals de sneeuw onopgelost op het water.
O plechtstatige, drijvende wei,
heb je begrepen dat een ijsberg onverschrokken op je rust
en, eenmaal wakker, wellicht gaat grazen van je vlokken?
Dit is een tafereel waarvoor een zeeman zijn ogen geven zou.
Het schip wordt genegeerd. De ijsberg rijst
en daalt; zijn glasgladde toppen
corrigeren ellipsen in de lucht.
Dit is een tafereel waarin hij die het toneel betreedt
op een natuurlijke manier retorisch is. Het doek
is licht genoeg om op te gaan aan allerdunste draden
gesponnen door ijl rondkolkende sneeuwvlagen.
De spitsvondigheid van deze witte pieken
meet zich met de zon. Zijn gewicht vertoont de ijsberg onvervaard
op een draaitoneel waarop hij staat en staart.
Deze ijsberg slijpt zijn facetten van binnen uit.
Als edelgesteente in een graf
houdt hij zich permanent in stand en
tooit alleen zichzelf, wellicht ook de vlokken
die tot onze verbazing blijven liggen op de zee.
Vaarwel, zeggen wij, vaarwel, het schip wendt de steven
naar waar golven in elkanders golven overgaan
en wolken jagen in een warmere hemel.
IJsbergen stroken met de ziel
(beide op eigen kracht geschapen uit haast onzichtbare materie)
hen zo te beschouwen: concreet, edel en ondeelbaar opgericht.
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Groot slecht schilderij
Denkend aan de Straat van Belle Isle
of de een of andere haven aan Labradors noordkust,
maakte een oudoom, voor hij
onderwijzer werd, een groot schilderij.
Mijlenver naar beide zijden wijkend
in een rossig stille hemelboog
steken overhangende bleekblauwe rotsen uit
meer dan honderd meter hoog,
hun onderkanten opengewerkt met poortjes,
de ingangen van grotten, op de waterlijn
naar binnen lopend langs een baai
door volmaakte golfjes afgeschermd.
Op het midden van die vredige vloer
rust een vloot van zwarte scheepjes,
vierkant gebrast, zeilen opgeborgen, onbeweeglijk,
masten en ra's net afgebrande lucifers.
En hoog boven de half doorschijnende
in rijen oprijzende rotsen,
zijn fijntjes gekrabbeld honderden zwarte vogels
in rijen v'tjes opgehangen.
Je kunt ze horen krassen, krassen,
het enige geluid dat telt, op het
zo nu en dan hoorbare zuchten na
van een groot waterdier dat ademhaalt.
In het rossige licht
rolt de kleine rode zon, rolt rond
en rond en rond, blijft op dezelfde hoogte
in eeuwige ondergang, troostrijk en alomvattend,
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terwijl de schepen dit gadeslaan.
Klaarblijkelijk was dit hun destinatie.
Het valt moeilijk te zeggen wat hen daar bracht,
commercie of contemplatie.
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Een wonder als ontbijt
Om zes uur zaten wij te wachten op koffie,
op koffie en de barmhartige kruimel
te serveren vanaf een bepaald balkon,
- als koningen van weleer, of als een wonder.
Het was nog donker. Een voet van de zon
vond steun op een lange rimpel in de rivier.
De eerste veerboot was net aan de overkant van de rivier.
Het was zo koud dat wij hoopten dat de koffie
gloeiend heet zou zijn, wel begrijpend dat de zon
ons niet zou verwarmen; noch dat de kruimel
een brood de man zou worden, beboterd, als door een wonder.
Om zeven uur betrad een man het balkon.
Een minuut lang stond hij alleen op het balkon
en keek over onze hoofden naar de rivier.
Een bediende overhandigde hem de ingrediënten voor een wonder,
bestaande uit een enkele kop koffie
en een stuk brood, dat hij brak, kruimel voor kruimel,
zijn hoofd, als het ware, in de wolken - samen met de zon.
Was de man gek? Wat onder de zon
probeerde hij te doen, daarboven op zijn balkon!
Eenieder ontving een tamelijk harde kruimel,
die sommigen vol minachting wegtikten in de rivier,
en, in een kopje, één druppel van de koffie.
Sommigen van ons bleven talmen, wachtend op het wonder.
Ik kan vertellen wat ik daarna zag; het was geen wonder.
Een mooie villa stond in de zon
en uit al haar deuren stroomde de geur van hete koffie.
Aan de voorkant, een barok wit gipsen balkon
uitgebouwd door vogels, die nestelen langs de rivier,
- ik zag het met één oog vlak bij de kruimel -
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en gaanderijen en marmeren kamers. Mijn kruimel
mijn woonstee, voor mij gemaakt door een wonder,
door tijd, insecten, vogels, en door de rivier
die stenen bewerkt. Elke dag, in de zon
als het tijd voor ontbijt is, zit ik op mijn balkon
met mijn voeten omhoog, en drink mokken vol koffie.
We likten de kruimel op en slurpten de koffie.
Een raam aan de overkant van de rivier ving de zon
alsof het wonder plaatsgreep, op het verkeerde balkon.
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Het monument
Zie je daar het monument? Het is van hout
enigszins als een kist gebouwd. Nee. Gebouwd
als verscheidene kisten van afnemend formaat
de een op de ander.
Elke kist een halve slag gedraaid zodat
zijn hoeken naar de zijden wijzen
van de kist eronder met de kanten om en om.
Op het bovenste blok is een soort
Franse lelie van verweerd hout geplaatst,
lange plankdunne bloembladeren, doorboord
met vreemde gaten, vierkant, stijf en ecclesiastisch.
Van daaruit ontspruiten vier dunne, kromgetrokken stokken
(schuinstaand als hengelstokken of vlaggenmasten)
waarvan figuurzaagwerk omlaag hangt,
vier stroken slordig gesneden siersel
over de randen van de kisten
tot op de grond.
Het monument steekt voor eenderde af tegen een zee,
voor tweederde tegen een lucht.
Het gezichtspunt zo laag
(dat wil zeggen, het perspectief ervan)
dat er geen ‘in de verte’ is
en wij veraf zijn binnen het gezichtspunt.
Een zee van smalle, plat neergelegde planken
ligt uitgespreid achter ons eenzaam monument,
hun lange nerven om en om geschikt
als vloerplanken - gevlekt, als zwerm in rust
en roerloos. Een hemel loopt er evenwijdig aan,
zijn staketsellijnen grover dan die van de zee:
splinterig zonlicht en langgerekte vezelige wolken.
‘Waarom geeft die vreemde zee geen geluid?
Komt het doordat wij ver af zijn?
Waar zijn wij? Zijn wij in Klein-Azië
Of in Mongolië?’
Een oeroude kaap,
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een oeroud vorstendom welks kunstenaar-prins
wellicht een monument wilde bouwen
om een graf of een grens te markeren, of er
een melancholiek of romantisch tafereel van te maken...
‘Maar die vreemde zee lijkt wel van hout,
halfglanzend, als een wrakhoutzee.
En de lucht lijkt ook verhout, benerfd met wolken.
Het lijkt een decor; het is allemaal zo plat!
Die wolken zitten vol glinsterende splinters!
Wat is dat?’
Het is het monument.
‘'t Zijn opgestapelde kisten,
afgezet met knullig figuurzaagwerk, half losgelaten,
gebarsten en ongeverfd. Het ziet er oud uit.’
- Het felle zonlicht, de wind uit zee,
alle omstandigheden van zijn bestaan,
hebben wellicht de verf eraf geschilferd, als het al ooit geschilderd werd,
en het alledaagser gemaakt dan het was.
‘Waarom bracht je me hier om dit te zien?
Een tempel van kisten in een krap en krat verpakt landschap,
wat heeft die ons te zeggen?
Ik ben het zat te ademen in deze uitgeholde lucht,
deze droogte waarin het monument te barsten staat.’
Het is een artefact
van hout. Hout hangt hechter samen
dan zee of wolk of zand zelf zouden kunnen,
veel beter dan zee, zand of wolk in 't echt.
Het verkoos zo te groeien en niet te bewegen.
Het monument is een object; maar toch, deze versiersels,
slordig vastgespijkerd en onooglijk,
verraden het als levend, met een wens;
verlangend monument te zijn, iets te koesteren.
Het grofste krulwerk zegt ‘gedenk’,
terwijl iedere dag het licht er eenmaal omheen kruipt
als een sluipend dier,
of de regen erop neervalt, de wind erin blaast.
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Het kan massief zijn, het kan hol zijn.
De beenderen van de kunstenaar-prins in zijn binnenste wellicht,
of verweg op nog drogere grond.
Maar ruwweg, maar doelmatig kan het beschermen
wat binnenin zit (en wat per slot niet
bedoeld geweest kan zijn om te worden gezien).
Het is de aanzet tot een schilderij,
een beeldhouwwerk, gedicht of monument,
en helemaal van hout. Houd het in 't oog.
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Cirque d'hiver
Over de vloer beweegt het speelgoedpaard,
een koning uit vroeger eeuwen waardig.
Een circuspaardje met echt wit haar.
Een zwart en glanzend ogenpaar.
Hij draagt een danseresje op zijn rug.
Zij staat op haar tenen en draait en draait.
Een slinger namaakrozen schuin over haar rok
en klatergouden lijfje heen gestikt.
Boven haar hoofd houdt zij
een slinger van eendere rozen vast.
Zijn staart en manen zijn ontleend aan de Chirico.
Hij heeft een vormelijke, melancholieke ziel.
Hij voelt haar roze tenen bungelen vlakbij zijn rug
aan weerszij van de smalle pen
die zowel haar lichaam als haar ziel doorboort
en, dwars door de zijne onder uit zijn buik,
tevoorschijn komt als grote blikken sleutel.
Hij draaft drie stappen en maakt dan een buiging,
draaft nog een keer, knielt op één knie
draaft, klikt, blijft staan en kijkt mij aan.
Intussen heeft de danseres zich afgewend.
Hij is veruit de slimste van de twee.
Nogal wanhopig met elkaar geconfronteerd zijn oog is net een ster staren wij naar elkaar en zeggen: ‘ja, we zijn zover.’
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Een koude lente
Voor Jane Dewey, Maryland
Nothing is so beautiful as spring. - Hopkins
Een koude lente:
over het grasveld een vreemde paarse gloed.
Twee weken minstens aarzelden de bomen;
de blaadjes wachtten af,
maar lieten goed zien hoe ze zouden worden. Ten slotte daalde
plechtig groen stof
over je uitgestrekte, lukraak verspreide heuvels.
Op een dag, in een kille witte guts zonlicht,
werd op een daarvan een kalfje geboren.
De moeder hield op met loeien en
was lang bezig met de nageboorte,
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;
en de wazige judasboom stond ernaast,
bewegingloos, maar bijna meer
in beweging dan welke omlijnde 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 complementaire kardinaalvogel
een zweep knallen en de slaper ontwaakte
en strekte vanuit het zuiden zijn mijlenlange groene leden.
Op zijn muts werden de seringen wit,
later dwarrelden ze neer als sneeuw.
Nu de avond valt
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komt een nieuwe maan op.
De heuvels vervagen. Plukken hoog opgeschoten gras
verraden waar een koeienvlaai ligt.
De brulkikkers laten zich horen,
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 elke avond
deze bijzondere, lumineuze huldeblijken
aan kunnen bieden, 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 het in gas verandert; als je Baudelaire was
zou je waarschijnlijk horen hoe het in marimbamuziek verandert.
De okeren kleine baggermolen, aan het eind van het haventje in bedrijf,
ratelt reeds zijn droge perfect onbeklemtoonde claves.
De vogels zijn buitenmaats. 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 ellebogenwerk.
Zwartwitte fregatvogels zeilen
op onmerkbare windstromen
en openen hun staarten als een gebogen reeks scharen
of spannen ze als vorkbenen tot zij in trilling raken.
De slonzige sponsboten lopen binnen
met het gedienstige air van jachthonden,
stijf staand van strooien speren en haken
en volgehangen met schommelende sponzen.
Er loopt een hek van kippengaas langs het haventje
waar, blinkend als kleine ploegijzers,
de blauwgrijze haaienstaarten voor de Chinese restaurants
te drogen worden gehangen.
Sommige witte bootjes liggen nog tegen elkaar gestapeld
of op hun zij, lekgeslagen
en nog niet geborgen, zo het ooit gebeurt, na de laatste hevige storm,
als opengescheurde, onbeantwoorde brieven.
De baai ligt bezaaid met oude correspondenties.
Klak. Klak. Zo maalt de baggermolen
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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 aardige hospita de dwerg naaide haar kleren.
De idioot kon worden verleid
met geplukte bramen,
maar gooide die meteen weer weg.
De gekrompen naaister lachte gevleid.
Aan zee gelegen
blauw als een makreel
ons pension, streperig
alsof het had gehuild.
Buitensporige geraniums
dromden voor de ramen,
de vloeren, belegd met
losse stukken zeil, glommen.
Iedere nacht spitsten wij de oren
hopend op een ransuil.
In de spitse vlam van de lamp
glansde het behang.
De stotterende reus
was de zoon van de hospita
en zat op de trap te mompelen
boven een oude grammatica.
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Hij was somber,
maar zij opgewekt.
De slaapkamer was koud
het veren bed benauwend.
We werden in het donker gewekt
door de slaapwandelende beek
onderweg naar zee,
hoorbaar dromend nog.
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Bij de vishuizen
Ofschoon het een koude avond is,
zit beneden bij een van de vishuizen
een oude man een net te boeten,
zijn net, in de schemering bijna onzichtbaar,
donker purperbruin,
zijn priem versleten en gladgeslepen.
De lucht riekt zo sterk naar kabeljauw
dat je neus ervan loopt en je ogen gaan tranen.
De vijf vishuizen hebben spitsgepunte daken,
en smalle, geklampte loopplanken - om de kruiwagens
naar beneden en naar boven te duwen - voeren schuin
omhoog naar de opslagzolders achter de puntgevels.
Alles is van zilver: het zware zeeoppervlak,
zachtjes zwellend als van zins over te stromen,
is ondoorzichtig, maar het zilver op de banken,
de kreeftenvallen en masten, verspreid
tussen de ruwe gekartelde rotsen,
lijkt werkelijk doorschijnend
net als de oude gebouwtjes met hun naar de wal gekeerde
smaragdgroene mosbegroeide muren.
De grote visteilen zijn volledig bekleed
met lagen schitterende haringschubben
en de kruiwagens zijn al net zo bepleisterd
met licht iriserende maliënkolders
waarover iriserende vliegjes kruipen.
Boven op het heuveltje achter de huizen,
tussen spaarzame heldergroene graspollen,
staat een oude houten kaapstander,
gebarsten, met twee lange gebleekte spaken
en een paar melancholieke vlekken, als van geronnen bloed,
op de plekken waar het ijzerwerk is geroest.
De oude man neemt een Lucky Strike aan.
Hij was een vriend van mijn grootvader.
We praten over de afnemende bevolking
en over kabeljauw en haring
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terwijl hij op een binnen te lopen haringboot wacht.
Er kleven lovertjes op zijn vest en op zijn duim.
Met dat zwarte oude mes, waarvan het lemmet
bijna is weggesleten, heeft hij de schubben, hun voornaamste pracht,
van ontelbare vissen geschraapt.
Beneden aan de waterkant, daar
waar zij de boten omhoog slepen, zijn op de lange helling
die het water in loopt, dunne zilveren
boomstammetjes horizontaal over de grijze
stenen gelegd, steeds lager
met tussenruimten van vier of vijf voet.
Koud donker diep en doorzichtig als glas,
voor geen sterveling te verdragen element,
wel voor vissen en robben... Eén rob in het bijzonder
heb ik hier avond aan avond gezien.
Hij was nieuwsgierig naar me. Hij was geïnteresseerd in muziek;
net als ik gelovend in totale onderdompeling,
en dus zong ik Baptistengezangen voor hem.
Ook zong ik ‘Een Vaste Burcht Is Onze God’.
Hij kwam overeind in het water en bekeek me
gestaag, zijn kop licht bewegend.
Dan verdween hij om plotseling weer op te duiken
bijna op dezelfde plek, met een soort schouderophalen,
alsof hij dit tegen beter weten in deed.
Koud donker diep en doorzichtig als glas,
het heldere grijze ijzige water... Daarachter, achter ons,
beginnen de waardige hoge sparren.
Blauwig, samenvallend met hun schaduw,
staan een miljoen kerstbomen
op Kerstmis te wachten. Het water lijkt te hangen
boven de geronde grijze en blauwgrijze stenen.
Ik heb het keer op keer gezien, dezelfde zee, net als nu,
ietwat onverschillig deinend boven de stenen,
ijzig vrij boven de stenen,
boven de stenen en dan de wereld.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

102
Als je je hand erin zou dopen
zou je pols onmiddellijk gaan schrijnen,
je botten zouden gaan steken en je hand zou branden
alsof water een transformatie van vuur was
dat zich voedt met stenen en brandt met een donkere grijze vlam.
Als je het proefde, zou het eerst bitter smaken,
dan ziltig en daarna zeker je tong verbranden.
Het is zoals wij ons kennis voorstellen:
donker, zout, helder, in beweging, volstrekt vrij,
opgediept uit de koude harde monding
van de wereld, onttrokken aan de rotsharde borsten
altijd maar door, vloeiend en opgediept, en aangezien
onze kennis historisch is, vloeiend en vervlogen.
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Cape Breton
Daarbuiten op de hoge ‘vogeleilanden’ Ciboux en Hertford,
staan alle alken en dwaze papegaaiduikers
met hun rug naar het vasteland
in plechtige, ongelijke rijen langs de bruine grasgerande rotswand opgesteld
terwijl de paar schapen die daar grazen van ‘beh, beh’ doen.
(Soms, opgeschrikt door vliegtuigen, slaan zij in paniek op hol
en storten zo in zee of op de rotsen.)
Het zijdezachte water weeft en weeft,
verdwijnt gelijkelijk in alle richtingen onder de mist,
opgetild en zo nu en dan opengebroken
door de druipende slangennek van een aalscholver,
en ergens daarginds wordt het snel, maar onnadrukkelijk
ploffen van een motorboot ingelijfd door de mist.
Dezelfde mist hangt in dunne flarden
tussen de dalen en engtes van het vasteland
als afstervend sneeuwijs nagenoeg van substantie
ontdaan; de geesten van gletsjers drijven
tussen de golvende dennen: spar en lariksdoffe, dode, diepe pauwen-kleuren,
ieder hoger gelegen deel gescheiden van het volgende
door een onregelmatige nerveuze zaagrand,
identiek maar vastgelegd als een stereoscopisch beeld.
De simpele weg klautert langs de rand van de kust.
Hier en daar staan er kleine gele bulldozers op,
maar zonder hun bestuurders, omdat het zondag is vandaag.
De witte kerkjes liggen als verloren pijlpunten van kwarts
tussen de verruigde heuvels verstrooid.
De weg lijkt te zijn opgegeven.
Wat het landschap aan betekenis had lijkt te zijn opgegeven,
tenzij de weg haar verborgen houdt, ergens in het binnenland
waar wij niet kunnen kijken,
waar diepe meren moeten liggen
en niet langer gebruikte paden en rotsformaties
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en kilometers aan verbrande bossen in grijze krasreeksen staan
als de prachtige schrifturen door steen in steen gegrift deze streken hebben nu weinig eigens te melden
behalve dan in duizenden lichte zanggorsliedjes,
vrij en onaangedaan opstijgend door de mist, zich verstrikkend
in bruin-natte, fijnmazige, gescheurde vissersnetten.
Er komt een kleine bus langs, met horten en stoten,
vol mensen, zelfs tot op de treeplank.
(Op doordeweekse dagen met levensmiddelen, auto- en pomponderdelen,
maar vandaag met alleen twee dominees extra, de een draagt zijn geklede jas aan een haakje.)
De bus rijdt voorbij de kiosk, de gesloten school,
waar vandaag geen vlag wappert
aan de ruw bewerkte paal met een witporseleinen deurknop bekroond.
De bus stopt en een man met een baby stapt uit,
klimt over een hek en daalt af door een smal, steil aflopend weiland,
dat zijn schamelheid tentoonspreidt in een sneeuwbui van madeliefjes,
naar zijn onzichtbare huis aan het water.
De vogels blijven zingen, een kalfje loeit, de bus trekt op.
De ijle mist volgt
de witte gedaanteverwisselingen van zijn droom;
een oeroude kilte rimpelt de donkere beken.
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Faustina, of zonneroosjes
Verzorgd door Faustina,
in een krankzinnig huis
op een krankzinnig bed,
krakkemikkig, de lak afgeschilferd,
boven haar hoofd uitlopend
in vier vaag op rozen lijkende
bloemfiguren,
fluistert de blanke vrouw
tegen zichzelf. De vloerplanken naar alle kanten
verzakt. De scheefstaande met een
handdoek bedekte tafel
torst een bus talkpoeder
en vijf kartonnen doosjes
met pilletjes,
de meeste half versuikerd.
De bezoekster zit en kijkt naar
de glinsterende dauw op de hor
met daarin twee glimwormen
verdronken groen oplichtend.
Ondertussen verraadt de tachtig watt lamp
ons allemaal
en ontdekt de bezorgdheid
achter onze verbijstering;
belicht op het behang
zowel de punaisekoppen
als een vastgeprikte papieren zak,
met viooltjes in reliëf, glinsterend
van micaflinters.
De lamp belicht het dunne witte haar,
de nachtpon met het aan de hals
zichtbare onderhemd,
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de vale palmbladwaaier
die zij vasthoudt maar niet kan bewegen,
haar witte wanordelijke lakens
als verwelkte rozen.
Opgestapelde trofeeën,
slaapkamer vol verbleekte vlaggen!
- Vodden of voddige kleren
hangen over stoelen en aan haken
elk zijn gradatie van wit bijdragend,
even verwarrend
als ontgoochelend.
De bezoekster wordt niet in verlegenheid gebracht
door pijn of ouderdom,
noch zelfs door naaktheid,
ofschoon misschien wel door het tegendeel daarvan.
Zo nu en dan klinkt
fluisterend, ‘Faustina, Faustina...’
‘i Vengo, senora!’
Op schrapende vereelte voeten
nadert Faustina het bed.
Ze stalt de talkpoeder uit,
de pillen, de potjes met ‘crême’,
de witte schaal farina en
vraagt voor zichzelf
een glaasje coñac;
klaagt over en verklaart nader
haar arbeidsvoorwaarden.
Ze buigt zich over de ander heen.
Haar onheilspellend vriendelijk zwart gelaat
vertoont terzelfder tijd
iets wreeds en raadselachtigs.
O, is het
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vrijheid ten langen leste, een levenslange
droom over tijd en stilte,
droom over bescherming en rust?
Of is het het allerergste,
de onvoorstelbare nachtmerrie
die nooit eerder langer dan een seconde
durfde duren?
De intensiteit van de vraag splitst zich
onmiddellijk en begint als een
slangentong te flikkeren;
vervaagt verder, zwakt af, verzacht,
verbrokkelt, valt, onze problemen
nemen hulpeloos
in aantal toe.
Het valt niet uit te maken.
De ogen zeggen slechts het een én het ander.
Ten slotte staat de bezoekster op,
biedt schutterig haar bos
roestgeplekte rozen aan
en vraagt zich af, o, waar komen
al die bloemblaadjes vandaan.
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Aankomst in Santos
Hier is een kust; hier is een haven;
hier, na een mager dieet van louter einder, eindelijk wat landschap:
onhandig van vorm en - wie weet? - met bergen vol zelfbeklag,
treurig en nors onder hun groene, lichtzinnige bekleding,
met op de top van een van daarvan een kerkje. En pakhuizen,
sommigen bleekroze geschilderd, of bleekblauw,
en een paar hoge, vage palmen. O toerist,
is dit de manier waarop dit land jou
en je onmatige verlangens naar een andere wereld
en een beter leven, met eindelijk totaal begrip
voor beiden, en wel onmiddellijk,
na achttien dagen uitstel, antwoord geeft?
Eet je ontbijt op, snel. De tender komt eraan,
een vreemd en oeroud vaartuig, met een schitterend vreemd vod in top.
Dat is dus de vlag. Nooit eerder gezien.
Überhaupt nooit aan gedacht dat er een vlag zou zijn,
maar natuurlijk bestond die, altijd al. En munten, naar ik aanneem,
en bankbiljetten; die moet ik eerst nog zien.
Behoedzaam dalen wij achterwaarts de ladder af,
ik en een medepassagier, miss Breen geheten,
en komen neer tussen zesentwintig vrachtvaarders
die wachten op een lading groene koffiebonen.
Alsjeblieft jongen, doe voorzichtiger met die bootshaak!
Kijk uit! O! Hij zit vast in de rok van Miss Breen!
Daar heb je het al! Miss Breen is zowat zeventig,
een politie-inspecteur in ruste, zes voet lang
met prachtige helblauwe ogen en een vriendelijk gezicht.
Haar thuis, als ze thuis is, is in Glens Falls,
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New York. Ziezo. We zitten.
De douaniers spreken Engels naar wij hopen
en zullen ons onze whisky en sigaretten laten.
Havens zijn noodzakelijk, zoals postzegels, of zeep,
maar lijken zelden bezorgd over de indruk die ze maken,
of, als hier, waar het niet schelen kan, doen slechts een flauwe poging
met de bescheiden kleuren van zeep, of van postzegels die, als de eerste, slinken, als de laatste loslaten
als wij de brieven, die wij aan boord schreven, posten,
omdat de lijm hier totaal ondeugdelijk is of
vanwege de hitte. We verlaten Santos meteen;
we rijden het binnenland in.

Januari 1952
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Vragen met betrekking tot het reizen
Er zijn te veel watervallen hier; de overbevolkte rivieren
haasten zich al te schielijk naar zee
en de druk op de bergtoppen van zoveel wolken
doet hen in zachte vertraging over de randen rollen
en onder onze ogen veranderen in watervallen.
- Want als die strepen, die mijlenlange, glinsterende tranenbeekjes
intussen nog geen watervallen zijn,
over een snelle eeuw of zo, zoals eeuwen hier verlopen,
worden zij dat naar alle waarschijnlijkheid wel.
Maar zolang de rivieren en wolken maar blijven reizen en trekken,
lijken de bergen op rompen van gekapseisde schepen,
slijm-besmeurd en schelp-bepokt.
Denk aan de lange thuisreis.
Hadden wij thuis moeten blijven en aan hier moeten denken?
Waar zouden wij vandaag dan zijn?
Is het terecht naar vreemden in een toneelstuk te kijken
in dit allervreemdst theater?
Wat voor kinderlijks is dit, dat wij, zolang er nog leven in ons huist,
ons vastbesloten voorthaasten
om de zon andersom te kunnen zien?
De kleinste groene kolibrie ter wereld?
Om naar een of ander raadselachtig oud bouwsel te staren,
raadselachtig en ondoordringbaar,
vanuit ieder gezichtspunt,
meteen opgemerkt en altijd, altijd verrukkelijk?
O, moeten wij onze dromen dromen
en ze nog verwerkelijken ook?
En hebben wij plaats voor nog een
opgevouwen, nagloeiende zonsondergang?
Maar natuurlijk zou het jammer zijn geweest
de bomen langs deze weg niet te hebben gezien,
gewoonweg buitensporig in hun pracht,
ze niet te hebben zien gebaren
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als nobele mimespelers, in roze gewaden.
- Om niet voor benzine te hebben moeten stoppen en
het treurige, tweetonige, houten wijsje
van twee ongelijk klinkende klompen
zorgeloos klossend over de vetbevlekte vloer
van een pompstation, niet te hebben gehoord.
(In een ander land zouden alle klompen worden getest.
Elk paar zou dezelfde toonhoogte hebben.)
- En jammer om die andere, minder primitieve muziek van
de dikke bruine vogel te hebben gemist,
zingend boven de kapotte benzinepomp
in een bamboekerk van Jezuïtische barok:
drie torens, vijf zilveren kruisen.
- Ja, jammer om niet te hebben nagedacht,
vagelijk en onbestemd,
over welk verband er al eeuwenlang kan bestaan
tussen het meest primitieve houten schoeisel
en, het nauwgezet en uiterst secuur,
fantasievol snijwerk aan houten kooien.
- Nooit geschiedenis te hebben bestudeerd aan de hand van
de broze kalligrafie van zangvogelkooien.
- En nooit naar regen te hebben moeten luisteren
die zo sterk op de toespraken van politici lijkt:
twee uur van onverbiddelijke welsprekendheid
gevolgd door een plotselinge gouden stilte
waarin de reiziger een notitieboekje grijpt en schrijft:
‘Is het gebrek aan fantasie dat om van huis doet gaan
Om in gefantaseerde oorden aan te komen?
Of had Pascal misschien niet helemaal gelijk
met in de rust van zijn kamer te blijven dromen?
Continent, stad, land, maatschappij:
de keuze is nooit groot, nooit vrij.
En hier, of daar... Nee. Hadden wij dan thuis moeten blijven
waar dat ook zij?’
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Pachterskinderen
Op de onbeweeglijke heuvelhellingen
spelen zij, spikkelklein meisje en dito joch,
alleen, maar vlakbij een spikkelklein huis.
In de lucht hangt het oog van de zon en
knippert soms even, en op zo'n ogenblik waden zij
in gigantische golven van schaduw en licht.
Een dansende gele vlek, een jong hondje,
houdt hen gezelschap. Wolken stapelen zich op;
een storm steekt op achter het huis.
De kinderen graven kuilen.
De grond is hard; ze proberen een stuk gereedschap
van hun vader te hanteren,
een houweel met gebroken handgreep,
die ze samen nauwelijks kunnen tillen.
Galmend valt hij op de grond. Hun lach verspreidt
een schittering in de donderkoppen,
zwakke, onderzoekende flitsen
rechttoe rechtaan, als de blaf van het hondje.
Maar voor hun kleine, oplosbare,
onbetrouwbare ark,
bestaat het antwoord van de regen
klaarblijkelijk uit repetering,
en Moeders stem, zo lelijk als de nacht,
blijft roepen dat ze binnen moeten komen.
Kinderen, de drempel van de storm
is onder jullie modderige schoenen weggegleden;
drijfnat en in verleiding staan jullie tussen
de woningen die jullie mogen kiezen
vanuit een ruimer huis dan waarin jullie wonen,
waarvan de rechtmatigheid verzekerd blijft.
Zijn doornatte documenten bepalen
jullie rechten in kamers van vallende regenstralen.
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Manuelzinho
(Brazilië. Een vriendin van de schrijfster is aan het woord.)
Half pachter, half huurder (geen huur) een soort erfenis; blank,
in de dertig en geacht mij
van groente te voorzien,
maar dat doe je niet; of wil je niet; of
het dringt niet tot je hersens door de slechtste tuinman sinds Kaïn.
Boven mij bekoren je hellende tuinen
mijn ogen. Je omzoomt
de bedden witte kool
met rode anjers en vermengt sla
met alyssum. En dan
verschijnen er parasolmieren,
of regent het een volle week
en is alles weer voor niets geweest.
Opnieuw koop ik ponden zaad,
geïmporteerd, met garantie,
en uiteindelijk kom je aanzetten
met een mysterieuze driepotige peen
of een pompoen, ‘groter dan de baby’.
Ik sla je gade in de regen,
dravend, soepel, blootsvoets,
de steile paden op die jij hebt aangelegd of je vader of grootvader kris kras over mijn hele grondgebied,
je hoofd en rug bedekt
met een doorweekte juten zak
en ik voel dat ik het geen minuut
langer meer uithoud; maar
eenmaal binnen, naast de kachel
lees ik verder in een boek.
Je steelt mijn telefoonkabels
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of iemand anders doet dat. Je
hongert je paard uit en jezelf
je honden en je gezin.
Terwijl er van alles beschikbaar is
eet jij gekookte koolstronken.
Eén keer schreeuwde ik
zo hard tegen je om op te schieten
en mij die aardappels nu eens te brengen
dat je gehavende hoed afvloog,
je uit je klompen sprong
en drie voorwerpen achterliet
in een driehoek voor mijn voeten gerangschikt,
alsof je de hele tijd tuinman
in een sprookje was geweest
en bij het woord ‘aardappels’
verdwenen was om ergens anders
je werk van sprookjesprins weer op te pakken.
De vreemdste dingen overkomen jou.
Je koe eet ‘gifgras’
en valt ter plekke dood.
Andermans koe gebeurt dat niet.
Dan overlijdt je vader,
een zelfgenoegzame oude man
met een zwarte pluche hoed en een snor
als de gespreide witte vleugels van een zeemeeuw.
De familie komt bijeen, maar jij,
nee, jij ‘denkt dat hij niet dood is!
Ik kijk naar hem. Hij is koud.
Ze begraven hem vandaag.
Maar weet je, ik geloof niet dat hij dood is.’
Ik geef je geld voor de begrafenis
en jij huurt meteen een bus
voor de opgetogen begrafenisgangers,
dus moet ik bijdokken en
moet dan ook nog van je horen
dat je elke avond voor mij bidt!
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En dan kom je weer,
snuivend en huiverend,
hoed in de hand, met dat weemoedige gezicht,
als een kinderknuist vol
korenbloemen of witte viooltjes,
zorgeloos als de ochtendstond,
en weer zorg ik voor
een penicilline-injectie
beneden bij de apotheek, of
nog weer een fles
Electrische Baby Siroop.
Of je komt, kordaat, orde op zaken stellen
in wat wij onze ‘kasboeken’ noemen,
twee oude schoolschriften,
het ene met een gebloemde kaft,
het andere met een kameel.
Ogenblikkelijke verwarring.
Je hebt de komma's weggelaten.
Je cijferkolommen slingeren,
doorzeefd met nullen.
Je fluistert samenzweerderig;
het loopt in de miljoenen.
Kasboeken? Droom Boeken zijn het.
In de keuken dromen wij samen
hoe de zachtmoedigen de aarde zullen beërven of een stuk of wat hectares van mij.
Met blauwe suikerzakken op hun hoofd,
waarin jouw middageten,
zigzaggen je kinderen mij hollend voorbij
als molletjes boven de grond
of kruipen zelfs weg achter struiken
alsof ik erop uit ben op hen te schieten!
- Onmogelijk om met ze bevriend te raken
al graait elk van hen meteen
naar een sinaasappel of een snoepje.
Gewikkeld in mistslierten
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zie ik jullie met z'n allen daarboven,
samen met Formoso, de ezel,
die balkt als een drooggelopen pomp,
dan plotseling stilvalt.
- Daar staan jullie met z'n allen, starend
in de mist en de ruimte.
Of jullie komen 's avonds naar beneden,
heel stil, op het geluid van hoeven na,
in vaag maanlicht, het paard
of Formoso strompelend achteraan.
Tussen ons vliegen een paar
grote, zachte, bleekblauwe
slome glimwormen,
de kwallen van de lucht...
Lap over lap over lap,
houdt je vrouw jullie allen bedekt.
Keer op keer heeft ze
(een gewaarschuwd mens telt voor twee)
jouw helblauwe broek
met wit naaigaren versteld, en zo zijn je benen
tegenwoordig in blauwdrukken gehuld.
Je beschildert - de hemel mag weten waarom de buitenkant van de bol en
de rand van je strohoed.
Misschien om de zon te weerkaatsen?
Of misschien zei je moeder,
toen je klein was, ‘Manuelzinho,
één ding: zorg er altijd voor
dat je strohoed beschilderd is.’
Eén was er een tijdje goudkleurig
maar het verguldsel sleet af.
Een was helder groen. Onaardig
noemde ik je toen Gabber Chlorofyl.
Mijn bezoek vond dat grappig.
Hier en nu mijn excuses daarvoor.
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Jij hulpeloze sukkel van een man,
ik hou van je zoveel ik kan,
denk ik. Doe ik dat echt?
Ik neem mijn hoed, onbeschilderd en
figuurlijk, voor je af.
Beloof dat ik het opnieuw zal proberen.
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Manieren
Voor een kind uit 1918
Mijn grootvader zei mij terwijl
wij plaats namen voor op de wagen:
‘Spreek altijd met twee woorden
als mensen je iets vragen.’
We kwamen een vreemdeling tegen.
Mijn grootvaders zweep tikte tegen zijn hoed.
‘Goedendag meneer. Goedendag. Nog een prettige dag.’
Ik zei 't en boog zoals dat moet, voor op de wagen.
Daarna haalden wij een jongen in die ons kent
met zijn grote tamme kraai op zijn schouder.
‘Vraag altijd of iemand mee wil rijden;
vergeet dat niet als je straks ouder bent,’
zei mijn grootvader. Dus klom Willy
naast ons op de bok, maar de kraai gaf een kras
en vloog weg. Ik zat in de rats, want hoe wist
hij waar hij heen moest, waar dat was?
Maar hij vloog steeds maar een eindje
van paal tot paal, voor ons uit;
en als Willy floot gaf hij antwoord.
‘Een pracht van een vogel,’ zei grootvader luid,
‘en goed opgevoed ook. Kijk, hij geeft keurig antwoord
als iemand hem iets vraagt.
Mens of dier, dat zijn pas goede manieren.
Zorg dat jelui je altijd zo gedraagt.’
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Als er auto's voorbij stoven,
verborg het stof gezichten en monden,
maar wij schreeuwden ‘Goedendag! Goedendag!
Nog een prettige dag!’ zo hard als wij konden.
Toen wij bij Hustler Hill kwamen,
zei hij dat de merrie genoeg had gereden,
dus stegen wij alledrie af en liepen,
zoals welgemanierde kinderen deden.
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Sestina
Septemberregen valt op het huis.
In het minderende licht zit de oude grootmoeder
in de keuken met het kind
naast het Klein Wonder Fornuis
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 het fornuis.
Ze snijdt wat brood en zegt tegen het kind,
Nu is het theetijd; maar het kind
kijkt naar de ketel, hoe diens kleine harde tranen
als bezeten ronddansen op het heet en zwart fornuis,
zoals de regen daarboven moet dansen op het huis.
Al ruimend hangt de oude grootmoeder
de slimme almanak
op aan zijn koord. Als een vogel zweeft die
half opengeklapt boven het kind,
zweeft boven de oude grootmoeder
en haar theekop vol donkere bruine tranen.
Ze huivert en zegt dat het volgens haar in huis
kil is en stopt meer hout in het fornuis.
Het moest zo zijn, zegt het Wonder Fornuis.
Ik weet wat ik weet, zegt de almanak.
Met kleurpotlood tekent het kind een onwrikbaar huis
en een kronkelend pad. Dan zet het kind
er een man in met knopen als tranen
en laat alles trots zien aan de grootmoeder.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

121
Maar heimelijk, terwijl de grootmoeder
druk doende is met het fornuis,
vallen de maantjes als tranen
tussen de blaadjes 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 tegen het prachtige fornuis
en het kind tekent opnieuw een ondoorgrondelijk huis.
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Eerstgestorvene in Nova Scotia
In de ijskoude salon
vlijde mijn moeder Arthur
onder de chromo's neer:
Edward, Prins van Wales
met Prinses Alexandra
en Koning George met Koningin Mary.
Onder hen op tafel
stond een opgezette fuut
geschoten en opgezet
door Oom Arthur, Arthurs vader.
Vanaf het ogenblik dat deze
een kogel in hem had geboord,
had hij geen woord gezegd.
Hij dacht zo het zijne
op zijn witte bevroren meer,
het marmeren tafelblad.
Zijn borst breed en wit
was koud en aaibaar;
zijn ogen van rood glas
beslist begerenswaardig.
‘Kom,’ zei mijn moeder,
‘kom, neem afscheid van
je neefje Arthur.’
Ik werd opgetild met een takje
lelietjes-van-dalen om in
Arthurs hand te leggen.
Arthurs kistje leek
op een geglaceerd gebakje
en de roodgeoogde fuut bekeek het
vanaf zijn wit bevroren meer.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

123
Arthur was heel erg klein.
Hij was van top tot teen wit, als een nog
onbeschilderde pop.
Koning Winter was aan hem begonnen
zoals hij altijd het ahornblad schilderde
(Voor Eeuwig en Altijd).
Hij was net begonnen aan het haar,
enkele rode strepen maar,
toen Koning Winter de kwast had neergelegd
en hem verder wit gelaten had, voor eeuwig en altijd.
De minzame koninklijke paren
waren warm gekleed in rood en hermelijn;
hun voeten goed verpakt in de hermelijnen
slepen van de dames.
Zij vroegen Arthur de kleinste page
aan hun hof te worden.
Maar hoe kon Arthur daarheen,
het takje lelietjes-van-dalen in zijn hand geklemd,
zijn ogen zo stijf gesloten en de wegen
zo diep ondergesneeuwd?
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Pompstation
O, maar smerig dat het is!
- dit kleine pompstation,
doordrenkt van olie, ervan doortrokken
tot een onrustbarend peil van
gelijkmatige zwarte doorschijnendheid.
Voorzichtig met die lucifer!
Vader draagt een overall
smerig en oliedoordrenkt,
te krap onder de oksels,
en een paar brutaalvlugge van vet
glimmende zoons helpen hem
(het is een familie-pompstation),
allemaal even grondig vies.
Wonen zij in het pompstation?
Achter de pompen bevindt zich een
betonnen veranda waarop
een stel rieten krukjes staat,
gehavend en doordrenkt van vet;
op de rieten divan ligt
een smerige hond, volkomen op zijn gemak.
Een paar stripboeken verlenen
de enige kleurige noot nu ja, een soort van kleur. Ze liggen
op een dof kleedje
dat een krukje (een van het stel)
bedekt, naast een
grote harige begonia.
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Waarom die wezensvreemde plant?
Waarom het krukje?
Waarom, o waarom dat kleedje?
(Versierd met margrieten in
kettingsteek, geloof ik,
en zwaar van grijsgrauw haakwerk.)
Iemand heeft het kleedje geborduurd.
Iemand geeft de plant water,
of oliet hem wellicht. Iemand
zet de rijen blikken zo neer
dat zij zachtjes prevelen:
ESSO-SO-SO-SO
tegen jachtige auto's.
Iemand heeft ons allen lief.
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Strandloper
Het razen langszij neemt hij als vanzelfsprekend aan,
en ook dat de wereld van tijd tot tijd te schudden leek.
Hij rent, rent zuidwaarts, superstipt, stuntelend
als in bedwongen paniek, een leerling van Blake.
Het strand sist als vet. Links van hem glijdt
een laagje water schuivend heen en
terug, glaceert zijn donkere broze pootjes.
Hij rent, rent er recht door, achtgevend op zijn tenen.
- Of liever, op de stukjes 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 waas. En dan weer
minutieus, onmetelijk en helder. Het tij
komt op of valt, welk van de twee zou hij niet weten.
Zijn snavel doelgericht; totaal in beslag genomen is hij,
op zoek naar iets, iets, iets.
Arme vogel, bezig tot en met!
De miljoenen zandkorrels zijn zwart, wit, geelbruin en grijs,
vermengd met korrels kwarts, roze en violet.
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In de wachtkamer
In Worcester, Massachusetts,
ging ik samen met Tante Consuelo
naar haar tandartsafspraak
en wachtte op haar
in de wachtkamer van de tandarts.
Het was winter. Het werd vroeg
donker. De wachtkamer
was vol grote mensen,
overschoenen en jassen,
lampen en tijdschriften.
Mijn tante bleef daarbinnen
een hele tijd leek mij,
en terwijl ik wachtte
las ik de National Geographic
(ik kon al lezen) en bestudeerde
zorgvuldig de foto's:
het binnenste van een vulkaan,
zwart en vol as; en
dan stroomde hij over
in beekjes van vuur.
Osa en Martin Johnson
gekleed in rijbroek, rijglaarzen
en met tropenhelmen op.
Een dode man gedragen aan een stok
- ‘Lang Varken’ luidde het onderschrift.
Babies met puntige hoofden
rondom omwikkeld met touw;
zwarte, naakte vrouwen met halzen
rondom omwikkeld met koperdraad
als de uiteinden van gloeilampen.
Hun borsten waren afzichtelijk.
Ik las het helemaal door.
Ik was te bedeesd om op te houden.
En toen keek ik naar het omslag:
de gele randen, de datum.
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Plotseling, daarbinnen,
klonk een ah! van pijn
- tante Consuelo's stem niet erg luid of erg lang.
Ik was totaal niet verbaasd;
ik wist toen al dat zij
een onnozele, bangelijke vrouw was.
Ik had van mijn stuk kunnen raken
maar dat gebeurde niet. Wat mij
evenwel volstrekt overviel was
dat ik het was:
mijn stem, in mijn mond.
Zonder daaraan te denken
wás ik mijn domme tante,
ik - wij - vielen, vielen,
onze ogen star gericht op het omslag
van de National Geographic,
februari, 1918.
Ik zei tegen mezelf: nog drie dagen
en je bent zeven jaar.
Ik zei het om het gevoel tegen te houden
van de ronde, draaiende wereld
in een koude, blauwzwarte ruimte te vallen.
Maar ik voelde: je bent een Ik,
je bent een Elizabeth,
je bent een van hen.
Waarom moet ook jij dat zijn?
Ik durfde nauwelijks te kijken
om te zien wat ik was.
Ik wierp een zijdelingse blik
- ik kon niet hoger kijken op schimmige grijze knieën,
broeken, rokken, laarzen
en allerlei paren handen
die onder de lampen lagen.
Ik wist dat er nooit
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iets vreemdere gebeurd was, dat niets
vreemdere ooit meer kon gebeuren.
Waarom zou ik mijn tante zijn,
of mezelf of willekeurig wie?
Welke overeenkomsten laarzen, handen, de familiestem
die ik voelde in mijn keel, of zelfs
de National Geographic
en die vreselijke hangborsten hielden ons allen bij elkaar
of maakten ons allen tot één?
Wat - ik wist er geen
woord voor - wat ‘onwaarschijnlijk’...
Hoe kwam het dat ik hier was,
zoals zij allen, en een kreet van pijn hoorde
die luider en erger had kunnen worden
maar dat niet geworden was?
De wachtkamer was hel verlicht
en te warm. Hij gleed weg onder
een grote zwarte golf,
toen nog een en nog een.
Toen was ik erin terug.
Het was Oorlog. Buiten,
in Worcester, Massachusetts,
heersten duisternis, sneeuwdrab en kou
en nog steeds was het de vijfde
Februari, 1918.
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Crusoe in Engeland
Er is een nieuwe vulkaan uitgebarsten
zeggen de kranten, en vorige week las ik
hoe een of ander schip een eiland zag ontstaan:
eerst een vleugje stoom, zo'n tien mijl ver
en toen een zwarte vlek - bazalt waarschijnlijk die oprees in de kijker van de stuurman
en als een vlieg vastkleefde op de horizon.
Ze gaven het een naam. Maar mijn arm eiland
is nog steeds niet herontdekt of omgedoopt.
Geen van de boeken had het ooit bij het rechte eind.
Welnu, ik had tweeënvijftig
miezerige vulkaantjes om te beklimmen
in een paar glibberende stappen vulkanen dood als hopen as.
Ik zat vaak op de rand van de hoogste
en telde de andere die daar omhoog staken,
naakt en loodgrijs, met hun weggeblazen toppen.
Ik bedacht dat als zij het formaat zouden hebben
van normale vulkanen,
ik een reus zou zijn;
en als ik een reus zou zijn,
gruwde ik bij de gedachte aan het formaat
dat de geiten en de schildpadden dan zouden hebben,
of de meeuwen, of de overslaande brekers
- een glinsterende zeshoek van brekers
steeds dichter mij insluitend, maar nooit helemaal,
een en al glinstering, hoewel de hemel
meestal bewolkt was.
Mijn eiland leek een soort
stortplaats voor wolken. Al de overtollige wolken
van het halfrond kwamen er samen en hingen
boven de kraters - hun verdroogde kelen
bij aanraking heet.
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Regende het daarom zoveel?
Siste het daarom soms overal?
De schildpadden scharrelden langs, hooggewelfd,
sissend als fluitketels.
(Ik had er uiteraard jaren voor overgehad of genomen,
voor wat voor ketel dan ook.)
De lagen lava die in zee uitliepen
sisten. Draaide ik mij om, dan bleken het
nog meer schildpadden te zijn.
De stranden waren helemaal van lava, afwisselend
zwart, rood, wit en grijs;
de gemarmerde kleuren zagen er fraai uit.
En ik had geijsers. O,
wel een half dozijn tegelijk, in de verte,
ze kwamen en gingen, naderend en wijkend,
hun hoofd in de wolken, hun voet in
bewegende plekken opgehoopt schuim.
Glazen schoorstenen, buigzaam, spits toelopend,
priesterlijke glazen wezens... Ik keek hoe
het water in hen omhoog spiraalde als rook.
Mooi, dat zeker, maar als gezelschap niet veel zaaks.
Ik gaf me vaak over aan zelfbeklag.
‘Verdien ik dit? Ik neem aan van wel.
Anders zou ik hier niet zitten. Is er
een ogenblik geweest dat ik dit echt verkozen heb?
Ik herinner me het niet, maar het zou kunnen.’
Wat is er trouwens tegen zelfbeklag?
Mijn benen ongedwongen bungelend
over een kraterrand, zei ik tegen mezelf
‘Klagen doe je maar thuis.’ Dus hoe beklagenswaardiger
ik me voelde, des te meer voelde ik me thuis.
De zon ging onder in de zee; dezelfde vreemde zon
steeg op uit zee
en was, als ik, enig in zijn soort.
Het eiland telde van alles maar één soort:
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één boomslak, hel paars-blauw
met een dunne schelp, kroop over alles heen,
over die ene boomsoort,
een roetig, miezerig geval.
Eronder lagen slakkenschelpen
op hopen bijeengewaaid en van een afstand
zou je zweren dat het irisperken waren.
Er was één soort bes, donker rood.
Ik proefde ze, een voor een, met lange tussenpozen.
Zurig, niet slecht en zonder nadelige gevolgen;
en dus stookte ik er drank van. Ik dronk
het ellendige, mousserende, scherpe spul
dat mij meteen naar het hoofd steeg
en speelde op mijn zelfgemaakte fluit
(ik denk dat ze de vreemdste toonschaal van de wereld had)
en dolde en danste duizelend tussen de geiten.
Zelfgemaakt, zelfgemaakt! Maar zijn we dat niet allemaal?
Ik voelde een diepe genegenheid voor
dit geringste van mijn eilandbezigheden.
Nee, dat klopt niet, het allergeringste was
een miserabele filosofie.
Omdat ik niet voldoende wist.
Waarom wist ik van niets voldoende?
Van Grieks drama of astronomie? De boeken
die ik gelezen had zaten vol leemten;
de gedichten - ik probeerde ze
te reciteren voor mijn irisperken,
‘Zij flitsen op in het innerlijk oog,
dat zaligheid smaakt in...’ Ja, in wat?
Een van de eerste dingen die ik deed
toen ik terugkwam was dát op te zoeken.
Het eiland rook naar geiten en fosfaat.
De geiten waren wit, net als de meeuwen,
en beide al te mak, of misschien
dachten zij dat ook ik een geit of meeuw was.
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Beh, beh, beh en krijs, krijs, krijs,
Beh... krijs... beh... Ik kan ze nog steeds niet
uit mijn gehoor verdrijven; ze blijven pijn doen.
Het vragende gekrijs, de dubbelzinnige antwoorden
boven een grondtoon van sissende regen
en sissend rondwandelende schildpadden
begonnen mij op de zenuwen te werken.
Als alle meeuwen tegelijk opvlogen, klonk dat
als een grote boom in een straffe wind, zijn bladeren.
Ik sloot mijn ogen en dacht aan een boom,
een eik bijvoorbeeld, met echte schaduw, ergens.
Ik had gehoord van vee dat eilandziek werd
en meende dat de geiten dat al waren.
Een geitenbok stond op de vulkaan
die ik Mont d'Espoir of Mount Despair gedoopt had
(tijd genoeg voor spelletjes met namen)
en mekkerde maar door al snuivend in de lucht.
Ik greep zijn sik en keek hem aan.
Zijn pupillen, horizontaal, vernauwden zich
en drukten niets uit, of mogelijk wat venijn.
Ik kreeg zo genoeg van de kleuren die er waren!
Op een dag verfde ik een geitje knalrood
met mijn rode bessen, alleen maar om
eens iets anders te zien.
En toen wilde zijn moeder hem niet meer kennen.
Dromen waren het ergst. Natuurlijk droomde ik over eten
en over liefde, maar die dromen waren eerder prettig
dan iets anders. Maar ook droomde ik andere dingen
zoals het doorsnijden van een babykeel, omdat ik
de baby voor een geitje hield. Ik had
nachtmerries over andere eilanden
ver voorbij het mijne, eindeloos veel eilanden,
eilanden die eilanden voortbrachten,
als kikkerdril veranderend in donderkopjes
van eilanden, wetend dat ik op elk ervan

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

134
ooit tijdenlang zou moeten verblijven,
hun flora, hun fauna, hun geografie beschrijven.
Net toen ik dacht dat ik het geen
minuut langer kon verdragen, kwam Vrijdag.
(Verhalen daarover hebben het allemaal mis.)
Vrijdag was aardig.
Vrijdag was aardig en wij waren vrienden.
Was hij maar een vrouw geweest!
Ik wilde mij voortplanten
en hij ook, denk ik, arme jongen.
Hij streelde de kleine geitjes wel eens,
liep met ze om het hardst, of droeg er eentje rond.
- Mooi om te zien; hij had een mooi lichaam.
En toen op een dag kwamen ze en namen ons mee.
Nu leef ik hier, op een ander eiland,
dat niet op een eiland lijkt, maar wie bepaalt dat?
Mijn bloed was er vol van; mijn brein
broedde eilanden uit. Maar die archipel
heeft zijn tijd gehad. Ik ben oud.
Ook verveel ik me, drink mijn echte thee,
omringd door saaie rommel.
Het mes daar op de plank het ademde betekenis, als een crucifix.
Het leefde. Hoe vele jaren heb ik
het gebeden, gesmeekt, om niet te breken?
Ik kende elke kerf en keep uit mijn hoofd,
het blauwig lemmet, de gebroken punt,
de nerflijnen in het houten heft...
Nu kijkt het me niet eens meer aan.
De levende ziel is eruit gesijpeld.
Mijn oog rust er op en dwaalt dan weg.
Het plaatselijk museum heeft mij gevraagd
hun alles na te laten:

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

135
de fluit, het mes, de verschrompelde schoenen,
mijn verharende broek van geitenvel
(de mot zit in het bont),
de parasol die mij zoveel hoofdbrekens kostte
om te bedenken hoe de baleinen ook alweer liepen.
Hij doet het nog, maar, ingeklapt,
ziet hij eruit als een magere geplukte kip.
Hoe kan iemand zulke dingen willen hebben?
- En Vrijdag, mijn lieve Vrijdag, stierf aan de mazelen
zeventien jaar geleden Maart aanstaande.
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Gedicht
Ongeveer ter grootte van een oud dollarbiljet,
Amerikaans of Canadees,
met bijna datzelfde wit, grijsgroen en staalgrijs
- heeft dit schilderijtje (schetsje voor een groter doek?)
van zijn leven geen geld opgebracht.
Nutteloos en vrij heeft het zeventig jaar
doorgebracht als onbeduidend familiestuk
van hand tot hand doorgegeven aan eigenaars
die er wel eens naar keken of helemaal nooit.
Het moet Nova Scotia zijn; alleen daar
staan van die houten huizen met puntgevels
geschilderd in die afschuwelijke kleur bruin.
De andere huizen, voor zover zichtbaar, zijn wit.
Iepen, lage heuvels, een dunne torenspits
- die grijsblauwe sliert - is 'm dat? Op de voorgrond
een uiterwaard met een paar koetjes,
twee penseelstreken elk, maar toch trefzeker koeien;
twee minuscule witte ganzen in het blauwe water,
rug aan rug, voedsel zoekend, en een schuine stok.
Dichterbij een lis, wit en geel,
zo uit de tube geknepen.
De lucht is fris en kil; een koud vroeg voorjaar
helder als grijs glas; een centimeter blauwe lucht
onder de staalgrijze stormwolken.
(de specialiteit van de kunstenaar.)
Een spikkelkleine vogel vliegt naar links.
Of lijkt een vliegenspikkel op een vogel?
Mijn hemel, ik herken de plek, ik ken hem!
Het is achter... bijna weet ik de naam van de boer weer.
Zijn schuur stond met de achterkant naar die wei. Daar is ze,
zinkwit, één lik. De hint van een spits,
vezeltjes van penseelhaar, nauwelijks zichtbaar,
dat moet de Presbyteriaanse kerk zijn.
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Zou dat daar het huis van juffrouw Gillespie zijn?
Die ganzen en koeien zijn uiteraard
van voor mijn tijd.
Een schets in een uurtje, ‘in één adem’ gemaakt,
op een keer uit een koffer opgediept en aangereikt.
Zou jij ze willen hebben? Ik zal wel nooit meer
ruimte krijgen om deze dingen op te hangen.
Je Oom George, nee, de mijne, mijn Oom George,
hij zou jouw oudoom geweest zijn, liet ze allemaal bij Moeder
toen hij terugkeerde naar Engeland.
Weet je dat hij heel beroemd was, weet je, lid van de Academie....
Ik heb hem nooit gekend. Allebei kenden wij klaarblijkelijk
deze plek, dit letterlijk afgelegen hoekje,
keken er lang genoeg naar om het te onthouden,
gescheiden door onze jaren. Wat vreemd. En het is nog steeds geliefd,
of de herinnering eraan (het moet erg veranderd zijn).
Onze visies vielen samen - ‘visies’ is een
te gewichtig woord - onze blikken, twee:
kunst ‘naar het leven’ en het leven zelf,
leven en de herinnering eraan zo samengebald
dat zij overgingen in elkaar. Wat is wat?
Leven en de herinnering eraan verkleind,
vaag, op een stuk karton,
vaag, maar hoe levendig, hoe roerend qua detail
- het beetje dat wij krijgen, gratis en voor niets,
het kleine stukje dat ons wordt verpand. Veel is het niet.
Zowat ter grootte van ons aards verblijf,
naast dat van hen: de koeien, hoorbaar grazend,
de lis, fris en huiverend, het water
dat bleef liggen na hoog water in de lente,
de nog om te halen iepen, de ganzen.
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Het is een kunst
De kunst van het verliezen valt te leren;
om weg te raken lijken dingen zo vol vuur
dat hun verlies ons niet behoeft te deren.
Verlies iets iedere dag. Leer accepteren
de weggeraakte sleutelbos, het slecht bestede uur.
De kunst van het verliezen valt te leren.
Beoefen dan het vaker, sneller meer en
meer kwijtraken van namen en van plaatsen, naar welk buurland je wilde reizen. Niets van dit alles zal je deren.
Ik verloor moeders horloge. Nog minder te beheren!
Van drie geliefde huizen staat het laatste nu te huur.
De kunst van het verliezen valt te leren.
Verloor twee steden, mooie! ach het deed geen zeer en
twee rivieren, een heel werelddeel binnen een uur.
Ik mis ze, maar het kan me niet meer deren.
- Zelfs als ik jou verlies (lachende stem, gebaar vol vuur
beide bemind) zal dit geen leugen zijn. Want op den duur
valt de kunst van het verliezen best te leren
al lijkt het (Schrijf op dan!) dat het wel degelijk kan deren.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

139

Trouvée
Voor dhr. Wheaton Galentine & dhr. Harold Leeds
O, waarom moest een kip
overreden worden
in West 4th Street
hartje zomer?
Ze was een witte kip
- nu rood en wit, dat spreekt.
Hoe kwam ze daar?
Waar ging ze heen?
Haar vleugelveren plat,
plat in het asfalt uitgewalst,
besmeurd en dun
als vloeipapier.
Een duif, ja,
of een mus,
zou zoiets kunnen overkomen,
maar niet deze arme hen.
Net ben ik teruggegaan
om nogmaals te kijken.
Ik had het niet gedroomd:
daar ligt een kip
veranderd in een ouderwets
plattelandsgezegde
neergekrabbeld in krijt
(op de snavel na).
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Vaag gedicht
De reis naar het westen
- ik geloof dat ik haar droomde.
Ze spraken veel over ‘rozenrotsen’
of misschien ‘rotsrozen’
- Dat weet ik niet meer, maar iemand probeerde ze voor mij te krijgen.
(Twee of drie studenten hadden ze.)
Ze zei er thuis een paar te hebben.
Ze lagen bij de achterdeur, zei ze.
- Een bouwvallig huis.
Een legerhuis? Nee, ‘een Marinehuis.’ 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 teef, danste om ons heen.)
Later, terwijl we thee uit mokken dronken, vond ze er een,
‘zoiets ongeveer. Deze is net begonnen. Kijk Hier, kijk maar, het begint op een roos te lijken.
Het is - nu ja, een kristal, kristallen die zich vormen Ik weet zelf niets van geologie...’
(Ik evenmin.)
Vagelijk kon ik - misschien - in de matte
rozerode klomp van (voor het oog) aarde
een roosachtige vorm ontwaren; zwakke glimmers... Ja, misschien
was er daarbinnen een geheim, krachtig kristal aan het werk.
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Bijna zag ik het: de verandering in een roos
zonder tussenkomst van wortels,
stam, knoppen, enzovoort; 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 zou komen,
ik bedoel, wiskunde.
Zonet, toen ik je opnieuw naakt zag,
dacht ik dezelfde woorden: rozen-rots, rots-roos...
Roos, worstelend, werkzaam, om tevoorschijn te komen
zich al plooiend te vormen,
onvoorstelbare verbindingen, ongeziene, glanzende randen.
Rozen-rots, ongevormd nog, vlees dat ontstaat, kristal na kristal,
duidelijke roze borsten en donkerder, kristallijne tepels,
roos- rots, roos- kwarts, rozen, rozen, rozen, uitdagende rozen van het lichaam
en de nog donkerder, duidelijke roos van je schede -
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Elizabeth Bishop
In het dorp
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Een gil, de echo van een gil, hangt boven dat dorp in Nova Scotia. Niemand hoort
hem; voor altijd hangt hij daar, een vale vlek in die zuivere blauwe luchten, luchten
die reizigers vergelijken met de Zwitserse; te donker, te blauw, zodat zij rond de
horizon nog een tikkeltje donkerder lijken te worden - of gebeurt dat rond je
oogranden? - de kleur van de bloesemweelde in de iepen, het violet van de
havervelden; iets dat donkert, zowel boven de wouden en wateren als in de lucht. Zo
hangt de gil, onhoorbaar, in de herinnering - in het verleden, in het heden en in die
jaren ertussen. Aanvankelijk was hij niet eens luid, wellicht. De gil kwam daar
eenvoudigweg wonen, voor altijd - niet luid, alleen voor altijd levend. Zijn toonhoogte
werd de toonhoogte van mijn dorp. Tik met je vingernagel tegen de bliksemafleider
op de kerktorenspits en je hoort hem.
Ze stond in de grote slaapkamer voor, met haar schuine zijwanden, behangen met
een dessin van brede witte en matgouden strepen. Zij was het die, later, de gil gaf.
De dorpsnaaister was bezig haar een nieuwe jurk te passen. Het was haar eerste
in zowat twee jaar en ze had besloten het zwart vaarwel te zeggen en dus was de jurk
paars. Ze was erg mager. Ze was er volstrekt niet zeker van of zij de jurk mooi of
lelijk zou vinden. Steeds tilde zij de plooien van de jurk, die nog niet afgespeld over
de vloer om haar heen sleepte, in haar dunne witte handen op en bekeek met gebogen
hoofd de stof.
‘Is het wel de geschikte tint voor mij? Is ze niet te fel? Ik weet het niet. Ik heb in
zo lang geen kleuren meer gedragen... Hoe lang? Of moet ze toch zwart zijn? Denk
je dat ik zwart zou moeten blijven dragen?’
Soms kwamen er handelsreizigers langs die vergulde rode of groene boeken
verkochten, onaantrekkelijke boeken vol felgekleurde nieuwe illustraties bij de
Bijbelverhalen. De mensen op die plaatjes droegen net zulke kleren als de paarse
jurk of zoals de jurk er op dat moment uitzag.
Het was een hete zomernamiddag. Haar moeder en haar twee zusters waren
aanwezig. De oudere zuster had haar, niet lang daarvoor, uit Boston thuisgebracht
en bleef om te helpen. Want in Boston was ze, in maanden en maanden - of was het
een jaar geweest - geen spat beter geworden. Ondanks de dokters, ondanks de
schrikbarende kosten, was ze geen spat beter geworden. Eerst was ze thuisgekomen,
met haar kind. Toen was ze weer weggegaan, alleen, en had het kind achtergelaten.
Toen was ze thuisgekomen. Toen was ze weer weggegaan, met haar zuster; en nu
was ze weer thuis.
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Het kind, niet gewend haar terug te hebben, stond in de deuropening te kijken. De
naaister kroop op haar knieën rond en at spelden zoals Nebukadnezar al kruipend
gras had gegeten. Het behang glom en de iepen buiten bogen zwaar en groen en het
strooien dak geurde vaag naar hooi.
Klang.
Klang.
O, heerlijke geluiden uit de smederij achter in de tuin! Je kon het grijze dak, bedekt
met pollen mos, boven de seringenstruiken zien uitsteken. Nate was daar - Nate, met
een lange zwartleren voorschoot over zijn blote borst en broek, uitbundig zwetend,
een zwartleren pet boven op zijn droge, dikke peper-en-zout krullen, een zwart beroet
gezicht; ijzeren vullingen, bakkebaarden, gouden tanden, dat alles bij elkaar en een
geur van gloeiendheet metaal en paardenhoeven.
Klang
De zuivere noot: zuiver en hemels.
De jurk was totaal verkeerd. Ze gilde.
Het kind verdwijnt.
Later zitten de moeder en de drie zusters in de schaduw van de achterveranda en
nippen aan zure, aangelengde rode wijn: frambozenazijn. De naaister wil niet bij hen
komen zitten en vertrekt, de jurk tegen haar borst gedrukt. Het kind is op bezoek bij
de smid.
In de werkplaats van de smid haken dingen zich aan schaduwen en schaduwen
zich aan dingen en in iedere hoek liggen zwarte glinsterende hopen stof. Naast de
smidse staat een bak koolzwart water. De hoefijzers vliegen als bloedige maantjes
door het donker en verdrinken de een na de ander als bloedige maantjes sissend,
protesterend in het zwarte water.
Buiten, langs de strooien dakrand, lopen wespen nauwgezet en bevallig steeds
opnieuw een kamerfoelierank na.
Binnen kraken de blaasbalgen. Nate verricht wonderen met twee handen; met één
hand. Het aanwezige paard stampt met zijn voet en knikt met zijn hoofd alsof hij een
vredesverdrag goedkeurt.
Een knik.
Nog een knik.
Een newfoundlander kijkt naar hem op en bijna raken hun neuzen elkaar, maar
net niet, omdat het paard er op het laatste moment van afziet en zich afkeert.
Buiten in het gras liggen grote, bleke granieten schijven verspreid, net
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molenstenen, om wielvelgen op te maken. Deze middag zijn ze te heet om aan te
raken.
Nu neemt de gil af.
Nu is de naaister thuis, naaiend, maar in tranen. Het is de mooiste stof waar ze in
jaren mee gewerkt heeft. De stof werd de vrouw vanuit Boston toegestuurd, een
cadeau van haar schoonmoeder en god mag weten wat ze wel niet gekost heeft.
Voor mijn oudere tante haar terugbracht, had ik toegekeken hoe mijn grootmoeder
en mijn jongere tante haar kleren uitpakten, haar ‘spullen’. Eindelijk waren ze
gekomen, in kisten en kratten en dozen uit Boston, waar zij en ik eens hadden
gewoond. Zoveel dingen in het dorp kwamen uit Boston, zelfs ik was daar eens
vandaan gekomen. Maar ik herinnerde mij alleen maar hier te zijn geweest, bij mijn
grootmoeder.
De kleren waren zwart, of wit, of zwart-wit.
‘Hier een rouwhoed,’ zegt mijn grootmoeder en houdt iets groots, doorschijnends
en zwarts, met grote zwarte rozen erop, omhoog; tenminste, ik vermoed dat het rozen
zijn, al zijn ze zwart.
‘Hier heb je die rouwmantel die ze de eerste winter heeft gekocht,’ zegt mijn tante.
Maar steeds denk ik dat zij ‘rauw’ zeggen.
Waarom zouden zwarte kleren rauw zijn? Omdat ze zwart zijn? Omdat je niet kon
zien of ze wel schoon waren?
‘O, hier heb je een paar jasschorten!’
Die zijn mooier. Schoon en gesteven, scherp gevouwen. Eentje met zwarte noppen.
Eentje met dunne zwart-witte strepen en zwarte gekruiste banden. Een derde met
een zwartfluwelen strik en op de strik een speld met een kransje van parels.
‘Kijk. Ze is vergeten haar speld af te doen.’
Een witte hoed. Een witte met borduursel bestikte parasol. Zwarte schoenen met
gespen, net zo glinsterend als het stof in de smederij. Een van zilverdraad gevlochten
handtasje. Een zilveren doosje voor visitekaartjes aan een kettinkje. Nog een van
zilverdraad gevlochten handtasje, van boven dichtgebonden tot een stijve ronde hals
van zilveren strookjes die net zo openvouwen als de haken van de kapstok in de hal.
Een in zilver ingelijst portret dat snel wordt omgedraaid. Zakdoeken met een dun
zwart randje - ‘rauwe’ zakdoeken. Boven ontbijttafels, in het volle licht, fladderen
ze.
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Een flesje parfum heeft gelekt en afschuwelijke bruine vlekken achtergelaten.
O, heerlijke geur van elders! Hier ruikt het niet zo; maar daar, ergens, nog wel.
Een grote bundel ansichtkaarten. Het gekrulde elastiek dat eromheen zit breekt.
Op de grond raap ik de ansichtkaarten bij elkaar.
Sommige mensen schreven met bleekblauwe inkt en sommigen met bruine inkt
en sommigen met zwarte inkt, maar de meesten toch met blauwe. Van veel kaarten
zijn de postzegels afgescheurd. Sommige zijn heel gewoon, of het zijn foto's, maar
op sommige lopen lijntjes van metalige kristallen - wat prachtig! - zilver, goud, rood
en groen of alle vier door elkaar, kristallen die eraf schilferen en in de lijnen van
mijn handpalmen blijven kleven. Die kaarten spreid ik op de grond uit om ze nader
te bekijken. De kristallen omlijnen de gebouwen op de kaarten op een wijze waarop
gebouwen nooit omlijnd worden maar wel zouden moeten - als er een manier zou
zijn om de kristallen op hun plaats te houden. Maar waarschijnlijk is die er niet; ze
zouden op de grond vallen en nooit meer worden gezien. Op sommige kaarten staan,
in plaats van omlijnde gebouwen, met hetzelfde spul woorden in hun luchten
geschreven, schilferend, oogverblindend en schilferend, lichtjes neer regenend op
mensjes die er soms her en der verspreid onder staan: Pinksterprentjes? Wat behelzen
de boodschappen? 't Is niet te zeggen, maar ze vallen op die stipjes van handen, op
de hoeden, op hun schoenpunten, voor hun voeten - waar zij zich ook bevinden.
Ansichten komen uit een andere wereld, uit de wereld van de grootouders die
dingen sturen, de wereld van droevig bruin parfum en ‘rauw’. (De grijze ansichten
van het dorp, in de dorpswinkel te koop, zijn zo glansloos dat zij eigenlijk niet
meetellen. Het is toch zo, je stapt naar buiten en meteen zie je hetzelfde: het dorp
waar wij wonen, levensgroot en in kleur).
Twee kisten vol porselein. Wit met een gouden randje. Scherven. Een dikke witte
theekop met een kleine roodblauwe vlinder erop, akelig begeerlijk. Een theekopje
met bleekblauwe venstertjes erin.
‘Zie je die rijstkorrels,’ zegt mijn grootmoeder en houdt het kopje voor mij tegen
het licht.
Zou je de korrels eruit kunnen peuteren? Nee, het lijkt alsof ze er niet echt meer
inzitten. Ze werden er maar eventjes in gedaan en lieten daarna iets achter. Wat doen
mensen vreemde dingen met rijstkorrels, zo onschuldig en klein! Mijn tante zegt dat
ze gehoord heeft dat ze er het Onze Vader op
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schrijven. En ze laten hen die bleekblauwe venstertjes maken.
Nog meer gebroken porselein. Mijn grootmoeder zegt dat haar hart ervan breekt.
‘Waarom hebben ze het niet beter verpakt? God mag weten wat het kost.’
‘Waar moeten we het allemaal bergen? De porseleinkast is bij lange na niet groot
genoeg.’
‘Het moet gewoon in de kisten blijven.’
‘Moeder, je kunt het net zo goed gebruiken.’
‘Nee,’ zegt mijn grootmoeder.
‘Waar is het zilver, moeder?’
‘In de kluis in Boston.’
Kluis. Afschuwelijk woord. Steeds maar weer wrijf ik met mijn vingertop over
de ruwe, juwelen lijntjes op de ansichtkaarten. Zij houden, al kreten slakend, dingen
voor elkaar op, praten, roepen, steeds maar weer.
‘Daar heb je dat koekmandje.’
‘Mevrouw Miles...’
‘Het biscuitgebak van mevrouw Miles...’
‘Ze was heel dol op haar.’
Nog een foto - ‘O, dat Negermeisje! Die vriendin.’
‘Ze is weggegaan om missiezuster te worden. Zij heeft een brief van haar gekregen,
afgelopen winter. Uit Afrika.’
‘Ze waren heel goede vriendinnen.’
Ze laten me de foto zien. Ook zij is zwart en wit, met een bril aan een kettinkje.
Een ‘rauwe’ vriendin.
En de geur, de wonderbaarlijke geur van de donkerbruine vlekken. Rozen?
Een tafelkleed.
‘Ze kon prachtig borduren,’ zegt mijn grootmoeder.
‘Maar kijk - het is niet af.’
Twee bleke, gladde houten ringen liggen tegen elkaar aangedrukt in het linnen.
Ook een doosje met klein ivoren borduurgerei.
Ik ga er stiekem met een puntig ivoren stokje vandoor. Om het altijd te kunnen
bewaren begraaf ik het onder de muurbloem bij de wilde appelboom, maar vind het
later niet meer terug.
Nate bedient zingend met één hand de blaasbalgen. Ik probeer te helpen, maar
eigenlijk doet hij alles alleen, achter mij, lachend als de kolen rood en fel opgloeien.
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‘Maak een ring voor me. Maak een ring voor me, Nate!’
Meteen wordt hij gemaakt; hij is van mij.
Hij is te groot en nog heet en blauw en glanzend. De hoefijzerspijker heeft een
platte, rechthoekige kop die warm tegen mijn knokkel aandrukt.
Twee mannen staan te kijken, ze pruimen of spugen tabak, lucifers, hoefijzerspijkers
- van alles lijkt wel, maar met welk een aanwezigheid; zij zijn hier volstrekt thuis.
Het paard is echter de ware gast. Zijn tuig hangt los als mannenbretels; ze zeggen
aardige dingen tegen hem, een van zijn benen wordt op een onwaarschijnlijke,
aandoenlijk beleefde wijze naar achteren geklapt, de onderkant van zijn hoef wordt
blootgelegd, maar het schijnt hem niet te kunnen schelen. Paardenvijgen stapelen
zich achter hem op, plotseling, keurig netjes. Ook hij is hier zeer thuis. Hij is enorm.
Zijn achterste is als een bruine glanzende globe van de hele bruine wereld. Zijn oren
zijn geheime ingangen tot de onderwereld. Zijn neus wordt verondersteld als fluweel
aan te voelen en doet dat ook, met op het roze melkige inktmoppen. Heldere felgroene
vlokken gestold schuim, net glas, kleven rond zijn bek. Hij draagt ook medailles op
zijn borst en een op zijn voorhoofd en andere eenvoudiger decoraties - rode en blauwe
celluloid ringen die aan leren riemen vastzittend over elkaar heen vallen. Op iedere
slaap zit een heldere glazen bobbel, als een oogbal, maar binnenin zitten de hoofden
van twee andere paardjes (zijn dromen?), fel gekleurd, echt en in reliëf, tegen een
zilverblauwe achtergrond, niet aan te raken helaas. Zijn trofeeën hangen om hem
heen en de wolk van zijn geur is een praalwagen op zich.
Tenslotte zijn alle vier zijn benen met teer ingesmeerd, ze glimmen, en hij laat
zijn tevredenheid als luidruchtige rook uit zijn neusgaten rollen terwijl hij achteruit
in het lamoen van zijn kar loopt.
De paarse jurk moet deze middag opnieuw worden gepast, maar ik breng een
boodschap naar mevrouw Gurley om haar te zeggen dat het passen moet worden
uitgesteld. Mevrouw Gurley lijkt van streek.
‘O hemeltje. En hoe is het met -’ Ze breekt haar zin af.
Haar huis ligt bezaaid met lapjes en zijdepapieren naaipatronen, geel, rozig, met
gaten in de vorm van een A, een B, een C en een D en met nummers; en overal draden
als een ragfijne vegetatie. Haar boezem steekt vol naalden met draden, klaar om eruit
getrokken te worden om er nestjes van te maken. Ze slaapt in haar vingerhoed.
Vroeger lag er een grijs katje op het trapvlak van haar naaimachine, waar zij het
wiegde terwijl zij naaide, als een baby in een
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wieg, maar het katje raakte tussen de drijfriem. Of had zij dat maar verzonnen? Maar
er ligt nu een andere grijswitte kat naast de slinger van de naaimachine, ieder moment
in gevaar tot tulband ineen te worden gestikt. Er staat een tafel bedekt met kant en
tressen, borduurzijde en kaartjes met knopen in alle kleuren - grote witte voor
wintermantels, kleine parels, witte glazen, heerlijk om op te sabbelen.
Zij heeft de jurk gemaakt die ik aanheb, ‘voor vijfentwintig dollarcent.’ Mijn
grootmoeder zei dat mijn andere grootmoeder daar zeker van zou opkijken. De lap
paarse stof ligt op een tafel, aan alle kanten hangen er witte draden uit. O, wend je
ogen af voordat hij uit zichzelf gaat bewegen of een geluid maakt; voordat hij
weerkaatst, weerkaatst wat hij heeft gehoord!
Eigenaardig genoeg geeft de arme mevrouw Gurley - ik weet dat ze arm is - mij
een stuiver. Ze buigt zich voorover en laat hem in de zak van de roodwitte, door haar
zelf gemaakte jurk vallen. De munt is heel klein, heel blinkend. De baard van Koning
George lijkt een zilveren vlammetje. Omdat zij het aanzien van haring-, of misschien
van zalmschubben hebben worden stuivers ‘vissenschubben’ genoemd. Je hebt wel
eens gehoord dat mensen hun ringen of lang verloren zakmessen in vissen hebben
teruggevonden. Stel je voor dat je een zalm af kon schrapen en op iedere schub een
portretje van Koning George zou aantreffen?
Om hem veiliger te bewaren tijdens de terugweg stop ik de stuiver in mijn mond
en slik hem per ongeluk door. Maanden later nu zit hij, voor zover ik weet, nog steeds
in me, al zijn kostbaar metaal omzettend in mijn groeiende tanden en haar.
Als ik weer thuis ben mag ik niet naar boven. Ik hoor mijn tantes heen en weer rennen
en iets als een blikken waskom met een bons op de vloerbedekking van de bovengang
vallen.
Mijn grootmoeder zit in de keuken huilend beslag te roeren voor het brood van
morgen. Ze geeft mij een schepje en het beslag smaakt heerlijk maar verkeerd. Ik
denk dat ik mijn grootmoeders tranen erin proef; dan kus ik haar en proef ik ze op
haar wang.
Ze zegt dat het tijd voor haar wordt zich op te knappen en ik zeg dat ik haar wil
helpen haar haar te borstelen. En dat doe ik, wiebelend op de onderste sport van de
achterkant van haar schommelstoel.
De schommelstoel is zo vaak overgeschilderd dat hij glad als room geworden is
- blauw, wit en grijs, al die kleuren schemeren door de oppervlakte heen.
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Mijn grootmoeders haar is zilver met een groot aantal celluloid kammetjes erin
gestoken, aan de achterkant en aan de zijkanten, grijs en zilver gestreept om bij het
haar te passen. De kam aan de achterkant heeft langere tanden dan de andere en een
rijtje verzonken zilveren stipjes langs de bovenrand, onder een rij bolletjes. Ik doe
alsof ik er een liedje op speel; daarna doe ik alsof ik op elk van de andere een liedje
speel voordat we ze in haar haar steken, zodat mijn grootmoeders haar vol muziek
zit. Ze lacht. Ik ben zo tevreden over mezelf dat ik het niet nodig vind iets over de
stuiver te zeggen. Ik drink een roestige, ijskoude dronk uit de grootste scheplepel;
toch, veel gebeurt er niet.
We wachten op een gil. Maar hij weerklinkt niet opnieuw en de rode zon gaat in
stilte onder.
Iedere morgen breng ik de koe naar het weiland dat wij van meneer Chisholm huren.
De koe, Nelly, zou waarschijnlijk net zo goed zelf kunnen gaan, maar ik vind het
leuk met een dikke stok door het dorp te lopen en haar te leiden.
Het is schitterend en koel weer vanochtend. Mijn grootmoeder en ik zijn weer
alleen in de keuken. We praten. Ze zegt dat het kil genoeg is om het fornuis brandende
te houden, om brood te bakken, om een lamsbout te braden. ‘Wil je eraan denken
dat je naar de beek gaat? Neem Nelly mee langs de beek en pluk een grote bos
kruizemunt voor me. Ik denk dat ik eens een muntsausje ga maken.’
‘Voor bij de lamsbout?’
‘Eet je pap op.’
‘Ik heb genoeg...’
‘Schiet op en eet die pap op.’
Op de trap klinkt gepraat.
‘Nee, wacht,’ zegt mijn grootmoeder tegen me. ‘Wacht een ogenblikje.’
Mijn twee tantes komen de keuken binnen. Zij is bij hen, ze heeft de witte katoenen
jurk met zwarte stippen en de platte zwartfluwelen halskraag aan.
Ze loopt naar mij toe en voert mij de rest van de pap terwijl ze tegen mij lacht.
‘Sta op en laat eens zien hoe groot je bent,’ zegt ze tegen me.
‘Bijna tot aan je elleboog,’ zeggen ze. ‘Kijk eens wat een stuk ze gegroeid is.’
‘Bijna.’
‘Het komt door haar haar.’
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Handen op mijn hoofd die me naar beneden drukken; ik glip onder ze vandaan. Nelly
staat op het erf op mij te wachten met haar neus net onder het wateroppervlak in de
trog. Mijn stok staat tegen de deurpost te wachten, omwonden met boomschors.
Nelly heft, glazen snoeren kwijlend, haar kop naar mij op. Ze slaat zonder de
minste uitdrukking de hoek van het huis om.
Zwiep. Zwiep. Wat vervelend is ze!
Maar zij is een Jersey-koe en wij vinden haar heel mooi. ‘Van voren dan,’ voegen
mijn tantes daar soms aan toe.
Ze blijft staan om aan het lange, ongemaaide gras rond de hekpaal te rukken.
‘Nelly!’
Vlats! Ik raak haar heupbeen.
Ze loopt door zonder ook maar om te kijken. Flop, flop over de aarden stoep de
weg op, over het grasveld voor de Presbyteriaanse kerk. Het gras ziet grijs van de
dauw; de kerk is verblindend, hoog in de schouders en geheimzinnig; ze helt een
beetje naar achteren.
Verderop staan donkere, dunne oude iepen langs de weg; gras groeit lang en blauw
in de greppels. Achter de iepen strekken de weilanden zich uit, vredig, groenig.
We komen langs het huis van mevrouw Peppard. We komen langs het huis van
mevrouw McNeil. We komen langs het huis van mevrouw Geddes. We komen langs
de winkel van Hill.
De winkel is hoog en vaal grijsblauw van kleur, met grote ramen en gebouwd op
een langwerpig, hoog plateau van grijsblauw cement met een ijzeren hek erlangs.
Vandaag staan er in een van de etalages grote kartonen panelen in de vorm van huizen
- hele huizen en huizen met de daken eraf om je een blik te gunnen in de kamers,
allemaal in verschillende kleuren geschilderd - met in het midden piramidegewijs
opgestapelde bussen verf. Maar zij vertellen een welbekend verhaal. In de andere
etalage is iets nieuws te zien: schoenen, afzonderlijke exemplaren, zomerschoenen,
elke schoen bovenop zijn eigen doos met zijn makker eronder, binnen, in het donker.
Verwonderlijk genoeg lijken sommige precies de kleur en broosheid van roze en
blauwe bordkrijtjes te hebben, maar ik kan nu niet blijven staan om ze te bekijken.
In een van de deuren hangen grote overalls hoog aan hangers in de lucht. Mevrouw
Ruth Hill kijkt door de andere deur naar buiten en wuift. We passeren het huis van
de vrouw van kapitein Mahon.
Nelly verstrakt en begint rechts aanhoudend sneller te lopen. Iedere ochtend
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en avond hetzelfde liedje. We naderen het huis van mevrouw Spencer.
Mevrouw Spencer is de modiste zoals mevrouw Gurley de naaister is. Ze heeft
een heel klein wit huis waarvan de stoep direct op straat uitkomt. Voor een van de
ramen aan de voorkant hangen kanten gordijnen met erachter een vaalgeel helemaal
tot onderaan neergetrokken scherm; achter het andere raam ligt een plank waarop
vier zomerhoeden staan uitgestald. Uit mijn ooghoek kan ik zien dat er een gele
strooien bij is met plukjes flamingokleurige veren rond de bol, maar opnieuw is er
geen tijd om ook maar iets te bekijken.
Aan weerszijden van mevrouw Spencers deur staan grote oude seringenstruiken.
Iedere keer dat wij er langskomen besluit Nelly al haar vliegen aan deze struiken af
te borstelen - ze voor altijd weg te borstelen, in één woeste zwaai. Mevrouw Spencer
staat klaar om naar buiten te rennen om daar tussen de twee struiken, die nog natrillen
van Nelly's wild slingerende doortocht, bevend van woede naar mij te staan
schreeuwen, waarbij ze soms ook nog met een hoed in mijn richting zwaait.
Nelly helt naar rechts en zet het op een koeiendrafje. Ik ren met mijn stok op haar
toe.
Vlats!
‘Nelly!’
Vlats.
Voor deze ene keer gehoorzaamt ze en stormen we veilig voorbij.
Dan begint een lang, plezierig stuk onder de iepen. De pastorie van de
Presbyteriaanse kerk heeft een zwart ijzeren hek met opengewerkte, vierzijdige
stijlen, als grote, slanke vogelkooien, vogelkooien voor ooievaars. Dr. Gillespie, de
dominee, komt, net als wij voorbij komen, tevoorschijn en rijdt langzaam op zijn
fiets naar ons toe.
‘Goedendag.’ Hij tikt zelfs even aan zijn hoed.
‘Goedendag.’
Hij draagt de interessantste hoed van het dorp: de normale stijve strooien
zeemanspet, alleen de zijne is zwart. Zou het kunnen dat hij hem thuis verft met
zoiets als kachelpoets? Omdat ik een keer een van mijn tantes een strokleurige hoed
marineblauw had zien verven.
Nelly, produceert koeienvla's, zonder erbij na te denken. Plop. Plop. Plop. Plop.
Fascinerend gezicht. Ik kan mijn ogen niet van haar afhouden. Dan loop ik om de
vla's heen: delicaat donkergroen, kantachtig en waterig aan de randen.
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We komen langs het huis van de McLeans, die ik heel goed ken. Meneer McLean
komt net uit zijn nieuwe schuur met het plaatijzeren graatbalken dak en Jock, hun
oude schaapherdershond, is bij hem, met lang, zwart, wit en geel haar. Hij rent vooruit
terwijl hij diepe, gebarsten, zachte blafjes afgeeft in de rustige ochtend. Ik aarzel.
Meneer McLean buldert: ‘Jock! Jij! Kom hier! Probeer je haar soms aan het
schrikken te maken?’
Tegen mij zegt hij: ‘Hij is twee keer zo oud als jij.’
Tenslotte geef ik een klopje op de grote ronde warme kop.
We praten wat. Ik vraag naar Jocks exacte leeftijd maar die is meneer McLean
vergeten.
‘Hij heeft nauwelijks nog een tand in zijn bek en hij heeft reumatiek. Ik hoop dat
we hem de komende winter doorloodsen. Hij wil nog steeds met mij mee de bossen
in en in de sneeuw is dat moeilijk voor hem. Zonder hem zouden we verloren zijn.’
Meneer McLean praat tegen mij vanachter zijn hand om Jocks gevoelens niet te
kwetsen: ‘Doof als een kwartel.’
Als iedere dove houdt Jock zijn kop scheef.
‘Vroeger was hij de beste hond voor het tot ver in de omtrek opsporen van koeien.
De mensen kwamen helemaal van bij het strand om hem voor het terugvinden van
hun koeien te lenen. En hij vond ze altijd. Het eerste jaar dat we hem achter moesten
laten toen we de berg opgingen om de koeien op te halen, dacht ik dat het zijn einde
zou betekenen. Nu ja, toen zijn tanden begonnen uit te vallen kon hij niet veel meer
met de koeien uitrichten. Effie zei altijd: “Ik weet niet hoe we de boerderij zonder
hem zouden moeten runnen.”’
Jock, beladen met te veel zwart, geel en wit bont, glimlacht en laat zien hoe weinig
tanden hij nog maar heeft. Zijn wenkbrauwen zijn gele rupsen.
Nelly is vooruitgelopen. Ze is al bijna de heuvel naar Chisolms huis op als ik haar
inhaal. We lopen hun steile, lange oprijlaan in, over een steil oplopend, kaal erf
beplant met ongelukkige appelbomen. Toch blijf je, eenmaal boven aan Chisolms
achtererf, altijd even staan om naar het uitzicht te kijken.
Daar zijn de toppen van alle iepen van het dorp en daar, achter hen, de lange groene
moerassen, zo fris, zo zout. Dan het Minas-bekken, het tij halverwege eb of vloed,
de natte rode modder gevernist met hemelsblauw tot aan het sluipende lavendelrode
water. In het midden van het uitzicht steekt de torenspits van de Presbyteriaanse kerk
als de wijzer van een klok recht
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omhoog. We bevinden ons in het ‘Maritieme gebied’ maar dat betekent niet anders
dan dat wij aan zee wonen.
Mevrouw Chisolms bleke uitzinnige gezicht kijkt naar me door het keukenraam
terwijl zij de ontbijtbordjes staat af te wassen. We wuiven naar elkaar, maar ik loop
snel door omdat ze naar buiten kan komen en vragen kan gaan stellen. Maar haar
vragen zijn misschien niet zo erg als die van haar man, meneer Chisolm, die een
baard heeft. Op een avond was hij mij op het weiland tegengekomen en had hij mij
gevraagd hoe het met mijn ziel gesteld was. Daarna had hij mij stevig met beide
handen vastgepakt terwijl hij, met gebogen hoofd, een gebed uitsprak en Nelly naast
ons lag te herkauwen. De hele weg terug had ik, zwaar in mijn borst, een ziel voelen
zitten.
Ik leid Nelly door de slagbomen naar het weiland waar de beek is om kruizemunt
te plukken. Allebei drinken we water en ik pluk een grote bos kruizemunt en eet er
wat van, het smaakt sterk en stug. Nelly kijkt over haar schouder en keert terug om
te proeven, denkend, zoals koeien doen, dat het speciaal iets voor haar zou kunnen
zijn. Haar gezicht is dicht bij het mijne en ik houd haar bij een hoorn vast om opnieuw
haar ogen te bewonderen. Haar neus ziet blauw en glimt als iets in de regen. Van zo
dichtbij koester ik gemengde gevoelens voor haar. Ze geeft mijn blote arm een lik,
ook sterk en stug, die me bijna in de beek doet belanden; dan loopt ze weg om zich
bij een zwart-witte vriendin, die ze hier heeft, te voegen, ze loeit naar haar dat ze
moet wachten tot ze haar heeft ingehaald.
Een tijdje speel ik met de gedachte vandaag helemaal niet naar huis terug te gaan,
om hier de hele dag veilig op het weiland te blijven, in de beek te spelen en de
glibberige, met mos begroeide heuvels in het moerassige deel te beklimmen. Maar
plotseling word ik geconfronteerd met een enorme, sissende, glinsterende eenzaamheid
en de koeien bewegen zich in de richting van de schaduw van de sparren terwijl hun
bellen zacht en ieder voor zich tinkelen. Op de terugweg dienen de vier hoeden in
Mevrouw Spencers etalage bestudeerd te worden en de zomerschoenen in die van
Hill. Daar staat de schoen, zowel in wit als in zwart lakleer als in kalkachtig, suikerig,
onaards roze en blauw. De schoen heeft bandjes die rond de enkel en erboven
dichtgeknoopt kunnen worden, vier bandjes, zowat tweeënhalve centimeter breed
en naar boven toe even ver van elkaar af.
In die onaantrekkelijke vergulde rode en groene boeken vol illustraties bij
Bijbelverhalen, dragen de Romeinse legers ze ook, of iets dat er erg veel op lijkt.
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Ze zijn zeker in mijn maat. Deze zomer zal mijn grootmoeder vast en zeker een paar
voor mij kopen, roze of blauw!
Mevrouw Ruth Hill geeft mij een Moirs-reep uit de glazen toonkast. Ze praat tegen
me: ‘Hoe gaat het met haar? Wij zijn altijd vriendinnen geweest. Vanaf dat we babies
waren hebben we met elkaar gespeeld. We hebben samen op school gezeten. Vanaf
de eerste klas. Toen ze wegging, heeft ze me steeds geschreven - zelfs nadat ze voor
de eerste keer ziek werd.’
Dan vertelt ze een grappig verhaal over toen zij klein waren.
Die middag komt mevrouw Gurley en gaan we naar boven om naar het opnieuw
passen van de paarse jurk te kijken. Mijn grootmoeder houdt mij tegen haar knieën
aan gedrukt. Mijn jongere tante helpt mevrouw Gurley en geeft haar de schaar aan
wanneer zij er om vraagt. Mevrouw Gurley is opgewekt en spraakzaam vandaag.
De jurk is korter nu; in de rok vallen smalle, effen plooien naar beneden, de
mouwen zitten strakker, met kleine rimpeltjes tot over de dunne witte handen. Iedereen
is er erg over te spreken; iedereen praat en lacht.
‘Nou. Zie je wel? Hij staat je zo goed.’
‘Ik heb je nog nooit in zoiets moois gezien.’
‘En het is zo fijn je voor de verandering eens in een kleurige jurk te zien.’
Het paars is echt, als een bloem afstekend tegen het gouden en witte behang. Op
het bureau ligt een cadeau dat zopas is gekomen, afkomstig van een oom uit Boston,
die ik me niet herinner. Het is een glanzend bundeltje platte, driehoekige satijnen
kussentjes - zakjes, met een wit satijnen lint bijeengebonden en met een
namaak-rozenknopje boven op de strik. Elk zakje heeft een eigen fletse kleur; als je
ze van elkaar haalt heeft elk zakje een eigen flauwe geur. Maar bij elkaar gebonden,
zoals ze gekomen zijn, scheiden ze een verwarrende, poederige lucht af.
De spiegel is van het bureau getild en op de grond tegen de muur gezet.
Langzaam loopt ze op en neer en kijkt in de spiegel naar de jurk.
‘Ik denk dat het zo ongeveer goed is,’ zegt mevrouw Gurley, die op haar knieën
zit en ook in de spiegel kijkt, maar met een gezicht alsof de jurk mijlen van haar
verwijderd is.
Maar zij, terwijl zij met haar dunne witte handen aan de paarse jurk rukt, zegt
wanhopig: ‘Ik weet niet meer wat de mode is. Ik heb geen benul!’ Haar stem gaat
over in een soort gejammer.
‘Kom, kom,’ sust mevrouw Gurley. ‘Ik denk echt dat het zo ongeveer goed is.
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Vinden jullie ook niet?’ Ze doet een beroep op mijn grootmoeder en mij.
Lichte, muzikale, ononderbroken geluiden komen uit Nates werkplaats. Het klinkt
alsof hij bezig is een wielvelg te maken.
Ze ziet mij in de spiegel en draait zich naar mij om: ‘Hou op met dat geduim.’
Meteen draait ze zich weer naar mij om en vraagt: ‘Weet je wat ik wil?’
‘Nee.’
‘Ik wil pepermuntballetjes. Ik snak naar pepermuntballetjes. Ik geloof dat ik in
geen jaren en jaren pepermuntballetjes heb gehad. Als ik je wat geld geef, wil jij dan
naar Mealy's gaan en een zak voor mij kopen?’
Om een boodschap gestuurd te worden! Alles is in orde.
Pepermuntballetjes zijn een soort snoep, alhoewel niet de soort waar ik erg dol op
ben. Ze zien bruin, als beekwater, maar ze zijn hard en lijken qua vorm op
gestrengelde kussentjes. Je doet er lang mee, maar ze missen de spuug producerende
glinstering van kersen- of aardbeiensnoepjes.
Mealy drijft een winkeltje waar ze snoep en bananen en sinaasappels en allerlei
zelf gehaakte spullen verkoopt. Met Kerstmis verkoopt ze speelgoed, maar alleen
met Kerstmis. Haar echte naam is Amelia. In haar eetkamer bedient ze tevens het
telefoonschakelpaneel voor het dorp.
Iemand vindt een zwarte portefeuille in het bureau. Ze telt vijf grote centen in een
stapeltje op mijn hand uit, en dan nog een.
‘Die is voor jou. Zodat je niet al mijn pepermuntballetjes op de terugweg opeet.’
Verdere instructies:
‘Ren niet de hele weg.’
‘Blijf niet op de brug staan.’
Ik ren wel, voorbij Nates werkplaats, even zie ik hem daarbinnen, met één hand
pompend. We zwaaien. De mooie grote Newfoundlander is er weer, komt naar buiten
en rent een eindje met me mee.
Ik blijf niet op de brug staan maar loop langzaam genoeg om de jaartallen op de
centen te ontcijferen. Koning George is veel groter dan op een stuiver, in koper ziet
hij bruin als een Indiaan, maar hij heeft dezelfde kleren aan; op een cent kun je de
dunne hermelijnen garneersels langs zijn mantel onderscheiden.
Mealy heeft een winkelschel die rinkelt wanneer je naar binnen gaat, zodat ze je
kan horen wanneer zij voor het schakelpaneel zit. Voor de winkel moet je een tree
af, de winkel is donker met langs één kant een toonbank. Het plafond is laag en de
vloer is naar de toonbank toe flink verzakt. Mealy is breed en
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dik en het lijkt alsof zij en de toonbank en de vitrine, onduidelijk volgestopt met door
elkaar liggende spulletjes, bezig zijn samen uit het zicht te zakken. Voor vijf cent
kun je een heleboel pepermuntballen kopen. Ik moet niet te lang treuzelen met
beslissen wat ik zelf wil hebben. Ik moet gauw terug, gauw, zolang mevrouw Gurley
er nog is en iedereen boven en de jurk nog aan. Zonder de tijd te nemen om na te
denken, wijs ik vlug op het meest glanzende ding. Het is een bal, massief glanzend
met roze en gele suikerkristallen en onpraktisch, net als een echte elastieken bal,
hangend aan een elastiekje. Ik weet dat zelfs de vulling, zacht, me onverschillig laat,
maar ik wind zowat het hele elastiek rond mijn arm om de bal tenminste boven de
grond te houden en begin hoopvol aan de terugtocht.
Maar op een nacht, rond twaalven, is er brand. De kerkklok wekt me. Het vuur is bij
mij in de kamer; rode vlammen steken het behang naast het bed in brand. Ik neem
aan dat ik schreeuw.
De deur gaat open. Mijn jongere tante komt binnen. In de hal is een lamp ontstoken
en iedereen praat door elkaar.
‘Huil niet!’ roept mijn tante bijna schreeuwend tegen mij. ‘Het is maar een brand.
Een eind hier vandaan. Hij zal jou niks doen. Huil niet!’
‘Will! Will!’ Mijn grootmoeder roept mijn grootvader. ‘Moet je nou echt?’
‘Nee, ga niet pap.’
‘'t Lijkt het huis van McLean te zijn.’ Mijn grootvaders stem klinkt gedempt.
‘O, niet hun nieuwe schuur!’ Mijn grootmoeder.
‘Kun je van hieraf niet zeggen.’ Hij moet zijn hoofd buiten het raam hebben.
‘Zij roept je moeder.’ Mijn oudere tante: ‘Ik ga.’
‘Nee. Ik ga.’ Mijn jongere tante.
‘Steek die andere lamp aan meisje.’
Mijn andere tante loopt naar mijn deur. ‘'t Is een eind hier vandaan. Niet bij ons
in de buurt. De mannen zullen het wel klaren. Ga nu maar slapen.’ Maar ze laat mijn
deur open.
‘Laat haar deur open,’ roept mijn grootmoeder op dat moment. ‘O, waarom moeten
ze de klok op zo'n manier luiden? Het jaagt iedereen de stuipen op het lijf. Will, wees
voorzichtig.’
Rechtop in bed, zie ik mijn grootvader de trap af gaan terwijl hij al lopend zijn
nachthemd in zijn broek propt.
‘Maak niet zo'n lawaai!’ Mijn oudere tante en mijn grootmoeder lijken ruzie te
maken.
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‘Lawaai! Ik kan mijzelf niet eens horen denken met die klok!’
‘Ik wed dat Spurgeon hem luidt!’ Ze lachen allebei.
‘Het moet de broei zijn geweest,’ zegt mijn grootmoeder, nu blijkbaar in haar
slaapkamer, alsof het allemaal al voorbij is.
‘Zij is in orde moeder.’ Mijn jongere tante komt terug. ‘Ik geloof niet dat ze bang
is. Aan die kant van het huis zie je de gloed niet zo.’
Dan komt mijn jongere tante mijn kamer binnen en gaat naast me liggen. Ze zegt
dat ik moet gaan slapen, het is een heel eind verderop. De mannen moeten erheen;
mijn grootvader is erheen. Waarschijnlijk is het iemands hooischuur, door de broei.
Het is zo'n hete zomer geweest dat dat veel voor kwam. De kerkklok houdt op met
luiden en plotseling klinkt haar stem over mijn schouder luid in mijn oor. De laatste
echo van de klok blijft lang hangen.
Wagens ratelen voorbij.
‘Nu gaan ze naar de rivier om de tonnen te vullen,’ murmelt mijn tante tegen mijn
rug.
De rode vlam op de muur zakt in, laait dan weer op.
Wagens ratelen in het donker voorbij. Mannen vloeken tegen de paarden.
‘Nu komen ze terug met het water. Ga slapen.’
Meer wagens; mannenstemmen. Ik neem aan dat ik in slaap val.
Ik word wakker en het is nog dezelfde nacht, de nacht van de brand. Mijn tante stapt
uit bed, loopt haastig weg. Het is nog donker en het is stil nu, na de brand. Nee, niet
stil; ergens huilt mijn grootmoeder, niet in haar kamer. Het gloort. Ik hoor een wagen,
rommelend in de verte, misschien over de brug.
Nu zit ik gevangen in een kluwen van stemmen, die van mijn tantes en van mijn
grootmoeder, ze zeggen steeds dezelfde dingen, soms luid, soms fluisterend:
‘Schiet op. In godsnaam, doe de deur dicht.’
‘Ssst.’
‘O, we kunnen zo niet verdergaan, we...’
‘Het is te gevaarlijk. Weet je nog dat...’
‘Ssst! Laat haar niet...’
Een deur slaat dicht.
Een deur gaat open. De stemmen beginnen weer.
Ik worstel om mij te bevrijden.
Wacht. Wacht. Niemand gaat hier gillen.
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Langzaam, langzaam wordt het dag. Een ander soort rood kleurt het behang. Het
huis is stil nu. Ik sta op, kleed me aan en ga naar beneden. Mijn grootvader zit alleen
in de keuken zijn thee te drinken. Hij heeft ook zelf havermoutpap gemaakt. Hij geeft
mij er wat van en vertelt mij heel opgewekt over de brand.
Het bleek achteraf toch niet McLeans nieuwe schuur te zijn, maar de schuur van
iemand anders, een eind verderop. Al het hooi was verloren gegaan maar het was ze
toch gelukt een deel van de schuur te redden.
Maar geen van tweeën luisteren we echt naar wat hij zegt; we spitsen onze oren
voor geluiden van boven. Maar alles is rustig.
Wanneer ik Nelly naar het weiland heb gebracht ga ik op de terugweg kijken waar
de schuur stond. Er staan nog mensen omheen, sommige van hen de mannen die 's
nachts zijn opgestaan om naar de rivier te gaan. Ook daar lijkt iedereen heel opgewekt,
maar de stank van verbrand hooi is weerzinwekkend en maakt me misselijk.
De slaapkamer aan de voorkant staat leeg nu. Mijn oudere tante is terug naar
Boston en mijn andere tante is van plan daar na een poosje ook heen te gaan.
We hebben een nieuw varken gehad. In het begin was hij heel lief en slipte op het
keukenzeil terwijl iedereen erbij stond te lachen. Hij groeide en groeide. Misschien
is het allemaal tijdens diezelfde zomer, omdat het zo ongewoon heet is en hem iets
voor een varken ongewoons overkomt; hij raakt verbrand. Hij raakt echt verbrand,
helder roze, maar het vreemdst van alles is wel dat het gekrulde uiteinde van zijn
staart zo verbrand raakt dat het er bruin en geblakerd uitziet. Mijn grootmoeder trimt
hem met de schaar en het doet hem geen pijn.
Een tijd later wordt dit varken geslacht. Mijn grootmoeder, mijn tante en ik sluiten
ons in de mooie kamer op. Mijn tante speelt op de piano een stuk dat ‘Out in the
Fields’ heet. Ze speelt het steeds opnieuw, dan schakelt ze over op Mendelsohns
‘Oorlogsmars van de Priesters’.
De voorkamer staat leeg. Niemand slaapt daar. Er worden kleren in opgehangen.
Iedere week stuurt mij grootmoeder een pakje. Ze doet er cake en fruit in, een pot
vruchtengelei, Moirs-chocolaatjes.
Maandagmiddag, iedere week.
Fruit, cake, amandelen, een zakdoek met een kanten randje.
Fruit. Cake. Wilde aardbeienjam. Het Nieuwe Testament.
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Een flesje parfum uit Hills winkel, met een paars zijden lintje om de stop gebonden.
Fruit. Cake. ‘Een keuze uit Tennyson’.
Een kalender met voor iedere dag een citaat van Longfellow.
Fruit. Cake. Moirs-chocolaatjes.
Ik kijk toe hoe ze ze in de provisiekamer inpakt. Soms stuurt ze mij naar de winkel
om op het laatste moment nog iets te halen.
Het adres van het sanatorium staat in mijn grootmoeders handschrift met paars
inktpotlood op gladgestreken pakpapier geschreven. Het gaat er nooit meer af.
Ik breng het pakje naar het postkantoor. Als ik langs Nate kom, loop ik aan de
overkant van de weg en houd het pakje aan de kant waar hij het niet kan zien.
Hij roept me. ‘Kom hier! Ik wil je wat laten zien.’
Maar ik doe alsof ik hem niet hoor. Iedere andere keer ga ik natuurlijk wel. Het
postkantoor is piepklein. Het staat langs de kant van de weg als een door de posterijen
afgeleverd pakje. De regering heeft zijn over elkaar heen vallende planken geelbruin
geschilderd, met een rode bies. De aarde ervoor is ingeklonken. De voorkant van het
postkantoortje is gehavend en bekrast, met initialen bekerfd. 's Avonds, wanneer de
Canadian-Pacific- postdienst moet komen, staat er een rij jongens tegenaan geleund,
maar overdag is er niets om bang voor te zijn. Ervoor staat niemand en binnen is het
leeg. Er is verder niemand dan de postmeester, meneer Johnson, om naar grootmoeders
paarse handschrift te kijken.
Het postkantoor staat een beetje scheef, net als de winkel van Mealy, en van binnen
ziet het er net zo afgebeten uit als een paardentrog. Meneer Johnson kijkt door het
kleine raampje midden in de rij van aan de voorzijde van glas voorziene kastjes, als
een beest dat over zijn trog heen kijkt. Maar wat hem waardigheid verleent zijn de
met dik, schuinaflopend glas voorziene kastjes met hun plechtige rechtopstaande
goud en zwartgearceerde cijfers.
Ons nummer is 21. Alhoewel er niets in ligt werpt hij er als hij mij ziet over zijn
schouder een schuine blik op.
‘Zo zo. Daar zijn we weer. Goedendag, goedendag,’ zegt hij.
‘Goedendag meneer Johnson.’
Ik moet omlopen om hem het pakje door het gewone loket in zijn werkruimte in
het postkantoor aan te reiken omdat het te groot is voor het kleine officiële loketraam.
Hij is heel oud en vriendelijk. Aan zijn rechterhand mist
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hij twee vingers, die in een dorsmachine zijn geraakt. Hij draagt een marineblauwe
pet met een zwartleren klep, als een stuurman, en een overhemd met vederachtige
bruine strepen en een grote gouden boordenknoop.
‘Laat eens kijken. Laat eens kijken. Laat eens kijken. Hm,’ zegt hij in zichzelf en
weegt het pakje op de weegschaal, de staaf met zijn twee resterende vingers en zijn
duim heen en weer schuivend.
‘Ja. Ja. Je grootmoeder is erg secuur.’
Iedere maandagmiddag loop ik voorbij de werkplaats van de smid met het pakje
onder mijn arm, het adres van het sanatorium met mijn arm en vrije hand afdekkend.
Als ik de brug overga, blijf ik staan en staar naar beneden in de rivier. Alle
forelletjes die te slim zijn geweest om zich te laten vangen - hoe lang nu al? - zijn
er, voortschietend in bewegingen vanuit de flank, dwaze aanvallen en terugtochten,
in de richting en weer weg van het oude gezonken spatbord van Malcolm McNeils
Ford. Het ligt er al tijden en wordt verondersteld een schandvlek voor ons allen te
zijn. En dat zijn ook de blikjes die daar, bruin en goudkleurig, liggen te blinken.
Van bovenaf lijken de forellen net zo doorzichtig als het water, maar als je er een
vangt, is ze behoorlijk ondoorzichtig, met een kleine, gladde maanwitte buik waaraan
een paar kleine, geplooide rozenroze vinnen zitten. De vooroverhangende wilgen
weken hun smalle vergeelde bladeren.
Klang.
Klang.
Nate smeedt een hoefijzer.
O, prachtig zuiver geluid!
Het brengt al het andere tot zwijgen.
Maar toch geeft de rivier zo nu en dan een onverwacht geklok af. ‘Sljup,’ zegt ze,
vanuit gladgerande bruine kolkjes die over haar oppervlak schuiven.
Klang.
De rivier uitgezonderd houdt alles de adem in.
Nu klinkt er geen gil. Eens was er een gil die zich op een hete zomernamiddag
langzaam op aarde nestelde; of dreef hij omhoog, de donkere, al te donkere blauwe
hemel in? Maar het staat vast dat hij verdwenen is, voorgoed.
Klang.
Hij klinkt als een belboei buitengaats.
Het zijn de elementen die spreken: aarde, lucht, vuur, water.
Al die andere dingen - kleren, verkreukelde ansichtkaarten, gebroken porse-
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lein; beschadigde en verloren zaken, verziekt of kapotgemaakt; zelfs de broze bijna
verloren gil - zijn die dingen voor ons te teer om hun stem lang te kunnen horen, te
sterfelijk?
Nate!
O, prachtige klank, klink opnieuw!
Vertaling: Bernlef
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Bernlef
Een gesprek met Elizabeth Bishop
1976
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Iemand die je bewondert voor de eerste keer zien brengt altijd een merkwaardige
verwarring met zich mee. Woensdag 16 Juni '76 in Rotterdam, 's middags om half
drie, kwam ik het hotel binnen waar de dichters die deelnamen aan het jaarlijkse
Poetry International festival waren ondergebracht en zag haar in de lobby zitten:
Elizabeth Bishop, een Amerikaanse dichteres die ik al in 1971 had willen interviewen.
Toen kon ze niet komen omdat ze in Brazilië dysenterie had opgelopen. Mijn vragen
had ik vanuit een ‘je kunt nooit weten’ gevoel bewaard.
Dat was ze dus: een vrij onopvallende Amerikaanse dame van vierenzestig met
grijs haar, die met een handtas op schoot in de lobby van het hotel enigszins
voorovergebogen naar de etalages aan de overkant van de straat staarde met een
uitdrukking op haar gezicht die je ook wel in wachtkamers tegenkomt, een soort
keuzeloos kijken.
Een rond gezicht, plompe neus en handen en een wat peervormige onderkin. Haar
ogen kon ik vanuit mijn positie niet zien.
Ik schoot de lift in, nog altijd niet zeker of ik haar nu wilde aanspreken of niet,
een interview met haar wilde maken of niet. Ik haalde de Complete Poems van mijn
kamer waarin ik de vragen vier jaar jaar lang had bewaard. Daar zat ook een gedicht
in dat ik eens over haar werk had geschreven en waarvan ik indertijd een Engelse
vertaling had gemaakt. Misschien niet helemaal correct vertaald maar in ieder geval
beter dan het gestamelde ‘I like your poems, I think you're one of the best poets I
ever read’, al kwam dat natuurlijk op hetzelfde neer. Toen ik terugkwam in de lobby
zat ze met een van de organisatoren van Poetry International te praten. Ik nam in een
belendende fauteuil plaats.
Ze had scherpe lichtblauwe ogen die zo nu en dan even groenachtig glansden. Ze
vouwde haar vingers in en uit elkaar en leek nogal afwezig naar de bebaarde
organisator te luisteren. Toen hij ten slotte opstapte schreeuwde ik bij mijzelf: ‘vooruit,
nu jij, erop af’ en sprak haar aan.
Het eerste wat ze zag was niet mij maar haar verzamelde gedichten die ik in mijn
hand hield. Ze uitte er haar verbazing over dat ik dat boek bezat en vroeg of ze het
even mocht vasthouden om er een correctie in aan te brengen. ‘Een stomme fout,’
zei ze terwijl ze haar vulpen tevoorschijn haalde, haar bril opzette en op pagina 177
‘What nothing’ in ‘But no’ veranderde.
Daarna vroeg ze, een beetje over haar brillenglazen heen kijkend, of ik er prijs op
zou stellen als zij haar handtekening in het boek zou zetten. Ze streepte haar naam
op de titelpagina door en schreef haar handtekening erboven in een klein spinnerig
handschrift.
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Ik begon over de mogelijkheden van een interview. Ze luisterde terwijl ze haar vulpen
en bril weer in haar tas opborg. ‘Ik haat interviews,’ zei ze, maar ze lachte daarbij
voor de eerste keer met iets van vriendelijkheid zodat ik teruglachte en ‘uiteraard’
mompelde. Ik vertelde hoe ik haar al eerder had willen interviewen en wapperde met
de vragenlijst in mijn hand. Die wilde ze graag van tevoren inzien. Ik vroeg of ik
haar dan morgen op kon bellen.
De volgende ochtend zag ik haar al vroeg in de ontbijtzaal van het hotel. Ze leek
onze los-vaste afspraak al weer enigszins vergeten. Voor de vragen had ze nog geen
tijd gehad. Of ik haar over een uur in haar kamer wilde bellen.
Terwijl ik dat uur bladerend in haar gedichten doorbracht overdacht ik het wel en
wee van de interviewer. Een vrouw van vierenzestig. Het was toch net zo iets als je
eigen moeder interviewen. Het had iets licht onfatsoenlijks. Ik belde op de afgesproken
tijd en we besloten elkaar om drie uur in de lounge van het hotel te ontmoeten.
Een beetje stom om die vragen uit handen te geven want ik had er natuurlijk geen
doorslag van gemaakt indertijd.
Om drie uur was ik in de lounge, gewapend met haar Complete Poems en mijn
bandrecorder. Ik zat op dezelfde manier als zij de dag tevoren naar buiten te kijken.
Het werd kwart over drie, half vier. Er maakte zich een heimelijke vreugde van mij
meester. Ik had het geprobeerd maar zij was niet op komen dagen. Voor altijd zou
ik Elizabeth Bishop bijna hebben geïnterviewd. Toen ik mij al bij die situatie had
neergelegd en ter ere daarvan een pils had besteld stapte zij uit een taxi.
Ik zag nu pas dat ze vrij gedrongen was, een mannelijke manier van lopen had.
Ze droeg een blouse van een onbestemde lichtbruine kleur, thee met heel veel melk,
waarover zwarte, marineblauwe en pauwblauwe streepmotieven liepen.
Ze streek mijn vragenlijstje op tafel glad. Ik zag dat ze er hier en daar in de marge
iets bij gekrabbeld had. ‘Laten we eens zien wat ik hierop kan antwoorden.’ Toen ik
mijn bandrecorder tevoorschijn haalde schudde ze resoluut het hoofd. ‘Ik haat
bandrecorders. Ze maken me nerveus.’
Schrijven dus maar. Mijn eerste vraag handelt over haar jeugd. Of het feit dat ze,
al vroeg wees, door haar grootouders was opgevoed invloed had gehad op haar werk.
De vraag was niet helemaal goed geformuleerd. Er stond ‘educated by older people’.
Ze had erboven geschreven ‘Isn't everyone?’ Ik
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beaamde het met een ‘helaas wel’. Dit was inderdaad iemand die niet van interviews
hield.
De tweede vraag ging over schilders. Het werk van Elizabeth Bishop is meer
vergeleken met dat van schilders. Haar voorkeur voor minutieuze beschrijvingen,
haar aandacht voor het landschap, voor het vinden van de juiste woordcombinaties
om subtiele kleurverschillen vast te leggen, de eindeloze aandacht voor details.
Ze legde me uit dat ze net uit het museum Boymans kwam, vandaar dat ze wat te
laat was. De schilderijen van Hieronymus Bosch had ze lang staan bewonderen.
Of er schilders waren die haar werk hadden beïnvloed?
Ze keek me aan alsof ik gevraagd had of er meubelmakers waren die invloed op
de ontwikkeling van haar werk hadden gehad.
Edward Hopper, probeerde ik.
‘De eenzaamheid van de stad. Ja, ik ken zijn werk. Ik houd er niet zo van. Ik houd
niet zo van de stad.’
Maar hij heeft toch veel schilderijen van de kust boven Boston gemaakt, zei ik
‘Sommige ja.’
Die met de vuurtorens erop.
‘Die zijn goed.’
Alsof ze nog steeds over mijn vraag nadacht antwoordde ze opeens: ‘Een oom
van mij, Oom George. Mijn grootmoeder had vier schilderijen van hem. Hij was
zeeman, net als mijn overgrootvader, en hij schilderde en maakte al scheepsmodellen
op zijn twaalfde. Ik heb er een nieuw gedicht over geschreven. Het heet “Gedicht”
en het gaat over een van zijn schilderijen. Ik heb al eens eerder over hem geschreven.’
In ‘Large Bad Picture’ bedoelt u?
‘Ja.’
Was hij een goede schilder?
‘Hij was een heel slechte schilder.’
Het gedicht ‘Gedicht’ gaat over een plek, ergens in Nova Scotia, waar Elizabeth
Bishop een deel van haar jeugd doorbracht, en die zij via het schilderij herkent. Ze
is daar vroeger ook geweest, heeft net als haar oom George gekeken naar het gras,
de lucht, de vogels. Het samenvallen van twee blikken die elkaar nooit hebben gezien
maar wel dezelfde plek, is het onderwerp van het gedicht. Ze heeft haar oom George
nooit gekend maar kijkend naar het
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schilderij zijn ze toch even samen. Later zal ze vertellen hoe ze is terug geweest op
de plaats waar ze als meisje een zeilvakantie heeft doorgebracht en hoe geschokt ze
was dat alles veranderd was. ‘Dat is een van de plekken waar ik nooit meer naar
wens terug te keren.’
Misschien is dat een van de beweegredenen waarom zij schrijft, vastleggen tegen
de verandering in. Ze houdt van reizen, heeft heel haar leven gereisd en toch of juist
daarom is ze voortdurend bezig al die bewegingen te laten stollen in uiterst fijnzinnige
stillevens, waarin alles even belangrijk is, waaruit een onwil tot kiezen tussen
belangrijk en onbelangrijk valt op te maken. Ik citeer haar regel: ‘Everything only
connected by “and” and “and”.’
‘Ik weet het niet,’ zegt ze. ‘Misschien komt het omdat ik niet zo goed in filosofie
geschoold ben. Een paar jaar geleden heeft iemand eens op de overeenkomst gewezen
tussen mijn werk en dat van Wittgenstein.’
Ik frons mijn wenkbrauwen, zeg dat ik dat niet zo zie zitten.
‘Ik ook niet, maar de vader van die vrouw had Wittgenstein in Amerika
geïntroduceerd.’
Voor het eerst lachen we allebei tegelijkertijd. Nu ja, lachen, meer welwillend
glimlachen is het, dat net als haar praten soms midden in een zin ophoudt en in
rondkijken overgaat.
Ze vertelt over een kennis die een scriptie over haar geschreven heeft en die
bevriend was met een wederzijdse kennis.
‘Toen ik hem vertelde over haar schitterende diepblauwe ogen keek hij mij verbaasd
aan. Had hij nooit opgemerkt. En zo iemand schrijft dan dat het vreselijk moet zijn
om alles zo precies in je op te nemen. Integendeel. Het is heerlijk. Hij schreef
natuurlijk over zichzelf.’
Ik probeer het gesprek weer terug te brengen op haar poëzie. Hoe haar gedichten
tot stand komen.
‘Soms snel, soms langzaam. De vorm is afhankelijk van het “item”, van de paar
regels waarmee het gedicht begint.’
Ik merk op dat haar gedichten zowel letterlijk als figuurlijk nogal afstandelijk
lijken, op het eerste gezicht weinig emotioneel.
‘Emotie is essentieel. Het gaat alleen om de vorm waarin. Ik ben hier bezig aan
een villanella die puur emotioneel is.’
En uw belangstelling voor kaarten, wandtapijten, afbeeldingen van de
werkelijkheid?
‘Het gedicht waaraan u refereert, “The Map”, dat ging over een rode kaart. Niet
eens zo'n bijzondere, maar de manier waarop de namen vanuit het land
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de zee inliepen trok mij aan. En wat dat gedicht over een wandtapijt betreft. Dat is
geïnspireerd op een expositie van middeleeuwse wandkleden. En ik houd van
schilderen. Twee jaar geleden was er in Chicago een expositie van schilderende
schrijvers en daar hingen ook twee doekjes van mij. Daar was ik erg trots op.’
Ik vraag naar de stijl waarin ze schildert.
‘Een beetje naïef.’
Zoiets als uw oom George?
‘Iets beter misschien.’
Steeds weer stuit ik op een gedistingeerde onwil om over zichzelf en haar werk
te praten. Maar ja, daar zit ik toch voor.
Uw nieuwe bundel, die in oktober uitkomt, heet Geography III. Waarom?
‘Ik moest denken aan een opmerking van W.H. Auden in Journal to a War, ik kan
het niet citeren, maar hij zegt daar ongeveer dat als wij zo snel zouden kunnen reizen
als het licht aardrijkskunde het allerbelangrijkste voor ons zou zijn.’
‘En die III?
‘Ik houd van de 3.’
En van reizen?
‘Ik houd van de zee, van kustplaatsen. We hebben een aantal jaren in Brazilië
gewoond, waarvan een paar in het binnenland, maar ik zoek toch altijd weer de kust
op.’
Mijn vraag naar de verderstrekkende betekenis van dit terug naar de kust wordt
met een mistige blik beantwoord. Gedichten zijn gedichten. De lezer moet ze maar
betekenis geven.
‘Ik bedacht laatst dat ik zo langzamerhand alle reizen van mijn overgrootvader
ook zelf heb gemaakt. Alleen dan wat comfortabeler natuurlijk. Een tijd geleden heb
ik een zeiltocht met vrienden gemaakt vanuit Mexico. Voor de kust liggen een
heleboel eilandjes. Op een ervan stonden rijen witte pelikanen die allemaal gelijk
hun bek met de windrichting meedraaiden. Heel grappig. Het deed me aan Edward
Lear denken. Ze overwinteren tegenwoordig op Cape Cod.’
Ze heeft veel gereisd en meer dan twintig jaar in Brazilië gewoond. Waarom is ze
er weggegaan. Waren daar politieke redenen voor?
‘Ik ben al twee jaar niet meer teruggeweest. Ik had er vrienden wonen en die zijn
overleden. Ik heb er nog een huis en dat moet nog verkocht worden. Ik woon nu in
Boston, in een pakhuis aan de haven. Ik ga straks terug om een
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parade van oude zeilschepen te zien, die ter gelegenheid van het bicentennial ook
Boston aandoen. Dat wil ik voor mijn raam zittend bekijken. Maar eerst ga ik van
hieruit naar Lissabon om vrienden op te zoeken. En om te zwemmen.’
Ik vraag haar naar dichters die haar werk hebben beïnvloed.
‘George Herbert en Gerald Manley Hopkins. En Stevens voor een tijdje. Dat ijle
beviel me wel, maar hij werd me later toch te abstract.’
En Marianne Moore? U hebt toch een gedicht over haar geschreven?
‘Marianne was een van mijn beste vriendinnen. Ik heb haar heel lang gekend, een
heel bijzondere vrouw. Toen ik haar pas leerde kennen wist ze niet dat ik schreef.
Later wel. Maar toen Marianne en haar moeder eens een heel gedicht van mij hadden
“herschreven” en daar een pakje van hadden gemaakt met een gouden ster erop
geplakt, heb ik haar maar niets meer laten lezen. Ze zei zelden iets over het werk van
een ander. Ze werkte ontzettend hard aan een gedicht, had altijd een schrijfplank met
zo'n klem bij zich en die sleepte ze door het hele huis, de slaapkamer, de keuken,
mee. In de kamer stond een grote borduurmand en die lag helemaal vol paperassen.
Dat waren dan de versies van één gedicht. Ze hebben het heel lang arm gehad. Haar
moeder was een bijzondere vrouw, een beetje vreemd. Ze probeerde mij altijd te
bekeren, hield dan mijn handen vast terwijl ze voor mijn zielenheil bad.
Een keer had Marianne een gedicht geschreven dat niet over dieren ging. Ik vond
het erg mooi. Het commentaar van haar moeder - die een heel diepe stem had en zeer
langzaam sprak - was: “Eindelijk heb je de dierentuin eens met rust gelaten.” De
laatste jaren was Marianne heel slecht. Je kon haar nog maar moeilijk verstaan. En
dan te bedenken dat ik nooit iemand heb meegemaakt die zoveel praatte als zij. In
haar verzamelde gedichten heeft ze een aantal dingen aan haar gedichten verknoeid,
jammer. Ik ben al een poosje met een essay over haar bezig, maar ik kan er geen slot
aan krijgen. Ik moet het afmaken.’
Sinds 1970 geeft u les aan de Harvard University. Hoe bevalt dat?
‘Ik ben eigenlijk te laat met lesgeven begonnen. Ik moet te veel poëzie lezen, maar
er zijn een paar studenten die goed zijn, die publiceren. Ik moet het wel doen.’
Nog een keer loopt ze het lijstje met mijn vragen door. Ze vindt het duidelijk wel
genoeg zo. Over anderen is ze spraakzamer dan over zichzelf en dat klopt weer met
haar poëzie. Terwijl ze opstaat en mij een hand geeft zegt ze: ‘Ik ben blij dat u niets
gevraagd hebt over “The Fish”.’
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‘The Fish’, dat is het gedicht waarmee ze in alle bloemlezingen vertegenwoordigd
is.
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Bernlef
Nawoord: de kracht van het zichtbare
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Een paar jaar geleden kwam ik in een krant een kort bericht tegen. De
kostuumgeschiedenis van de zeventiende eeuw had tot dan toe geen antwoord weten
te geven op de vraag welke stoffen werden gebruikt bij het vervaardigen van
ondergoed. Schilderijen gaven daar geen uitsluitsel over. Mensen werden gekleed
of ongekleed afgebeeld, maar nooit in hun ondergoed.
Bovenkleding was in grote variëteit bewaard gebleven, maar nergens bleek
ondergoed uit die eeuw terug te vinden. Hoe kwam dat? Dit is op zichzelf al een
vraagstuk dat mij danig bezig zou kunnen houden. Geleerden beweerden (of besloten)
dat in die tijd versleten ondergoed als poetslap of dweil werd gebruikt en daarna
weggegooid. Jarenlang nam men met deze uitleg genoegen. Weer een vraagstuk
minder. Tot een student kostuumgeschiedenis op het idee kwam de rokken van poppen
in uit die eeuw bewaard gebleven poppenhuizen op te lichten en ziedaar: het
ondergoed. Van katoen of linnen, dat ben ik nu vergeten. Wat ik nog wel weet is dat
deze lumineuze gedachte, je mag het gerust een illuminatie noemen, een ogenblik
van diep inzicht, mij direct aan de gedichten van Marianne Moore en Elizabeth
Bishop deed denken. De mentale exercitie om de blik te verleggen van het begrip
ondergoed naar het specifieke ondergoed van poppen in een poppenhuis is als een
sprong van het algemene naar het bijzondere en in dit geval van het grote naar het
kleine. Ik kan die sprong navoelen, de opwinding van deze minuscule maar toch
baanbrekende ontdekking. Enkele maanden daarna schreef ik er het volgende gedichtje
over.
Lady E.
E., dit zou je prachtig gevonden hebben:
het raadsel van zeventiende-eeuws ondergoed tenslotte opgelost.
Aan potten, pannen, nappen en borden
kommen en kroezen geen gebrek maar
Van welk materiaal ondergoed in die tijd werd gemaakt?
Afgedankt als poetslap of dweil leek het voorgoed verdwenen
Tot iemand die op jou leek in
een poppenhuis naar binnen keek
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En met geheven pink de rok van
een thee drinkende lady lichtte.

Aan die sprong van groot naar klein wordt gerefereerd in een uitspraak die zowel
aan de Amerikaanse dichter Wallace Stevens als aan zijn collega William Carlos
Williams wordt toegeschreven: ‘The local is the universal’. Kort en krachtig wordt
hier de geboorte van de twintigste-eeuwse Amerikaanse poëzie, die begon met Walt
Whitman en het gedachtegoed van de transcendentalisten (vooral dat van Ralph
Waldo Emerson), neergezet. Men nam niet langer genoegen met het navolgen van
Europese voorbeelden, richtte zijn blik niet meer op universele vergezichten, maar
keek naar de grond waarop men stond. Zowel in de schilderkunst, de muziek als in
de literatuur ontdekte men voor het eerst wat het betekende Amerikaan te zijn, drong
het besef door dat die Amerikaanse werkelijkheid de voedingsbodem van een eigen
kunst moest worden.
De gedichten van Marianne Moore en Elizabeth Bishop zijn bij uitstek voorbeelden
van die nieuwe Amerikaanse poëzie die zich wijdde aan wat in die tijd gezien werd
als onpoëtisch materiaal. Marianne Moore schreef er een programmatisch gedicht,
‘Poëzie’, over dat beter dan ik het hier kan aangeeft waar het om ging: het accepteren
en verwerken van het meest nederige, letterlijk voor de hand liggende, materiaal. In
Marianne Moore's gedichten duiken geregeld onbewerkte fragmenten uit boeken,
krantenartikelen en zonderlinge faits-divers op die binnen het gedicht een functionele
plaats krijgen, te vergelijken met de manier waarop Picasso en Braque in het begin
van de twintigste eeuw dagelijks materiaal (flarden van kranten, flessenetiketten) in
collagevorm incorporeerden in hun werk. Daarbij schiep Marianne Moore er een
genoegen in de gebruikte bronnen als aantekeningen bij de gedichten te plaatsen, zo
een bijna programmatische verantwoording afleggend van de door haar gevolgde
werkwijze: kijk, zo heb ik dit in elkaar gezet, daar komt het vandaan. Dwars door
haar gedichten lopen zo breuklijnen waar alledaagsheid aan dichterlijke verbeelding
grenst. Die ‘samengesteldheid’ van haar gedichten heeft ertoe geleid dat zij in latere
uitgaven van haar verzameld werk soms rigoureuze ingrepen in vroegere gedichten
heeft uitgevoerd. Zo werd het programmatische ‘Poëzie’ later teruggebracht tot alleen
maar de beginstrofe en breidde zij het gedicht waarmee haar verzameld werk begint,
‘De dakwerker’, uit met een middendeel dat leest als een opsomming uit een
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biologieboek. Die twee ingrepen heb ik in mijn vertalingen ongedaan gemaakt,
ondanks het motto dat aan de laatste editie van haar verzameld werk vooraf gaat:
‘Omissions are not accidents’. Misschien kwamen die beslissingen voort uit het
collageachtige karakter van veel van haar gedichten. Wat gemonteerd - niet organisch
gegroeid - was, kon ook weer gedemonteerd worden.
De gedichten van Marianne Moore en Elizabeth Bishop worden meestal gerekend
tot de zogenaamde ‘descriptieve’, beschrijvende poëzie. In tegenstelling tot dichters
die hun gevoelens in gloedvolle bewoordingen laten spreken, waren deze dichteressen
al vroeg overtuigd van wat T.S. Eliot, in een kort essay over Shakespeare's ‘Hamlet’,
het gebruik van de ‘objective correlative’ had genoemd.
‘The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an “objective
correlative”, in other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall
be the formula of that particular emotion; such that when the external facts, which
must terminate in sensory experience, are given, the emotion is immediately evoked.’
Wat Eliot hier beschrijft is die sprong die ik eerder in verband bracht met de
ontdekking van zeventiende-eeuws ondergoed in een poppenhuis, de sprong van het
algemene naar het bijzondere. Maar daar houdt die mentale beweging niet op. Als
dat wel zo was zou de term ‘descriptieve poëzie’ om het werk van Moore en Bishop
te karakteriseren juist zijn. Maar geen van beide dichteressen blijft in de beschrijving
steken. Dan hadden ze net zo goed proza kunnen schrijven en in het begin werd hen
dan ook verweten dat hun gedichten zo prozaïsch, zo weinig poëtisch waren.
Waar het hen werkelijk om ging is het beste beschreven door Marianne Moore in
een regel in het gedicht ‘Hij “ijzer verterend”’: ‘de kracht van het zichtbare/ is het
onzichtbare’. In het gedicht ‘Poëzie’ formuleert zij het net andersom: ‘denkbeeldige
tuinen met echte padden erin’. Leg je beide uitspraken naast elkaar dan zie je dat
hier sprake is van een slingerbeweging. Van het zichtbare naar het denkbeeldige en
weer terug. Juist in die botsing komt die ‘bijzondere emotie’ waar Eliot het over
heeft vrij, de opwinding die gepaard gaat met het doen van een ontdekking, het
werpen van een nieuw licht op de oude wereld.
Marianne Moore werd in 1887 geboren. In 1921 verscheen haar eerste bun-
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deltje ‘Poems’ in Londen. In 1924 kwam er in Amerika een tweede vermeerderde
druk uit onder de titel ‘Observations’.
Haar poëzie week radicaal af van het werk van haar voorgangers en tijdgenoten,
al werd de waarde ervan direct ingezien door dichters als Wallace Stevens en T.S.
Eliot. Haar gedichten weken niet alleen inhoudelijk af van wat poëtisch te doen
gebruikelijk was, ze zagen er ook nauwelijks als gedichten uit. Ze bestonden veelal
uit lange regels en waren opgebouwd volgens een streng syllabisch schema dat voor
het oor onhoorbaar bleef. Ze maakte zelden gebruik van eindrijm of vol rijm maar
had een voorkeur voor verborgen rijm, halfrijm en assonantie. De beeldwisselingen
in de gedichten, die vaak over dieren of voorwerpen gaan, kun je met een gerust hart
excentriek noemen, een karakteristiek die ook voor haar levenswijze opgaat (zij
woonde praktisch haar hele leven samen met haar moeder in een appartement in
Brooklyn). Zie hiervoor de herinneringen van Elizabeth Bishop aan Marianne Moore
die hier zijn opgenomen onder de titel ‘Blijken van genegenheid’.
Je zou haar gedichten kunnen vergelijken met een met veel liefde en geduld uit
allerlei verschillende gekleurde lapjes aan elkaar gestikte lappendeken, waarbij de
stiknaden nadrukkelijk zichtbaar blijven. Haar gedichten wilden niet alleen de wereld
opnieuw ordenen, maar ook ethische voorbeelden zijn. Esthetiek en ethiek waren
voor Moore innig met elkaar verbonden (wat weer mooi past in het beeld van een
wat wereldvreemde alleenstaande oude vrijster).
Elizabeth Bishop werd in 1911 geboren en maakte in 1934 kennis met Marianne
Moore. Uit hun eerste ontmoeting ontstond een levenslange vriendschap. Moore
herkende in Bishop's gedichten een verwante geest en stimuleerde de in het begin
onzekere Elizabeth door te gaan met schrijven. In 1946 verscheen haar eerste bundel
‘North & South’. Ongetwijfeld zijn er overeenkomsten in hun werk aan te wijzen.
Vergelijk bijvoorbeeld Moore's gedicht ‘De dakwerker’ met ‘De baai’ van Bishop.
Maar de verschillen zijn groter. Moore's gedichten zijn artificieel, zij leefde, althans
het eerste deel van haar leven, een teruggetrokken bestaan omringd door boeken,
kranten en tijdschriften die haar van materiaal voorzagen. Het echte leven hield zij
zorgvuldig buiten de deur. Eigenlijk sluiten haar gedichten nergens bij een traditie
aan. De gedichten van de jongere Bishop maken veel meer gebruik van traditionele
versvormen. Zo schreef zij villanella's, sestina's, sonnetten
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en veel rijmende gedichten; misschien omdat zij toen zij gedichten begon te schrijven
minder zelfverzekerd was dan Moore.
Elizabeth Bishop leidde een zwervend bestaan in tegenstelling tot Marianne Moore
die je een typische huismus zou kunnen noemen. Later veranderde dat toen zij, door
haar excentrieke kleding, waarbij vooral het dragen van grote hoeden opviel, en haar
belangstelling voor paardenrennen, boksen en baseball, een lieveling van de media
werd. Voor zo'n publieke rol was Elizabeth Bishop veel te verlegen. Haar enige
optreden in Nederland, tijdens het Poetry International Festival in 1976, werd
gekenmerkt door een opvallend gebrek aan podium persoonlijkheid. Zij ging zelfs
zover om na het voorlezen van haar beroemde gedicht ‘Het pompstation’ duidelijk
hoorbaar in de microfoon te mompelen ‘this must be done all over again’.
Marianne Moore leidde een beschermd bestaan, Elizabeth kun je een ontheemde
noemen. Haar vader verliet het gezin toen zij nog heel jong was en haar moeder werd
korte tijd daarna opgenomen in een inrichting waar zij overleed in het jaar dat
Elizabeth Marianne leerde kennen. Zie hiervoor het verhaal ‘In het dorp’. Zij werd
door haar grootouders opgevoed, bleef een rusteloze ziel die veel reisde, teveel rookte
en dronk, tenslotte verliefd werd op een Braziliaanse met wie zij jarenlang
samenleefde, waarna zij terugkeerde naar de Verenigde Staten en zich in Boston
vestigde.. Een aantal van haar geestigste gedichten, zoals bijvoorbeeld ‘Manuelzinho’,
werd in Zuid-Amerika geschreven. Zij stierf in 1979 in Boston. Marianne Moore
overleed in 1972, geheel in stijl, in haar slaap.
Beide dichteressen lieten een bescheiden oeuvre na, het resultaat van een
onvermoeibare, door een hang naar precisie ingegeven, zoektocht naar het juiste
beeld, de juiste zinswending. Ik denk dat lichtheid van toon, het nastreven van
onnadrukkelijkheid in dictie, een bijna verontschuldigende bescheidenheid, maken
dat hun gedichten tot op de dag van vandaag nog zo springlevend en sprankelend
overkomen.
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Verantwoording
De vertaalde gedichten van Marianne Moore verschenen eerder in Een veldmuis in
Versailles (1968). Enkele van de hier gepubliceerde vertalingen van gedichten van
Elizabeth Bishop verschenen eerder in Een wonder als ontbijt (1980) en Alfabet op
de rug gezien (1995). Voor deze sterk vermeerderde uitgave werden alle vertalingen
ingrijpend herzien. Daarbij gaat mijn dank vooral uit naar Els Versteegh voor haar
vele suggesties en verbeteringen met betrekking tot de gedichten van Elizabeth
Bishop.
Het verhaal ‘In het dorp’ verscheen oorspronkelijk in de dichtbundel Questions
of travel en werd later herdrukt in Elizabeth Bishop's The Collected Prose (1984),
evenals de herinneringen aan Marianne Moore, ‘Blijken van genegenheid’, die in de
vertaling van Else Hoog eerder verschenen in het Nieuw Wereld Tijdschrift (1985-1).
Het gesprek van Bernlef met Elizabeth Bishop verscheen oorspronkelijk in de
Haagse Post (1976).
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Over smaak, mode en letterbeelden
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Wat een lullig lettertype’ of woorden van soortgelijke strekking schijnt grafisch
vormgever Kees Nieuwenhuijzen te hebben gebezigd toen hij voor het eerst werd
geconfronteerd met de ‘Goudy Old Style’, waarin dit nummer is uitgevoerd.
Gastontwerpers Thomas Widdershoven en Sander Boon pakten de handschoen
onmiddellijk op en daagden Nieuwenhuijzen uit tot een gesprek over typografie.
Zo scharen zich op een vroege donderdagmorgen drie generaties grafisch
ontwerpers rond de keukentafel van Nieuwenhuijzen. Hijzelf, uiteraard, geboren in
1933, opgeleid aan de Koninklijke Academie Den Haag, uitvinder van het inmiddels
in de geschiedenis van de typografie bijgeschreven Rasterlogo, vanaf het eerste tot
en met het vorige nummer vaste vormgever van Raster. Thomas Widdershoven,
geboren in 1960, opgeleid aan de Rietveld Academie in Amsterdam, met zijn partner
Nikki Gonnissen oprichter en eigenaar van ontwerpbureau Thonik, bekend van onder
meer het drukwerk van het Van Gogh Museum en de huisstijl van de gemeente
Amsterdam. Sander Boon, geboren in 1970, opgeleid aan de Willem de Kooning
Academie in Rotterdam, ontwerper van de huisstijl van de Rijksbouwmeester en
meermalen gelauwerd bij de Best Verzorgde Boeken.
Over letters en modes gaat het gesprek, over leesbaarheid en traditie en over ‘de
gouden vondst’ van zes balletjes in de vorm van typmachinetoetsen.
In den beginne had Raster een raster. Dat is logisch, vindt Widdershoven, maar,
vraagt hij aan Nieuwenhuijzen, ‘herinner je je nog hoe je op het idee van de toetsen
bent gekomen?’ Nieuwenhuijzen: ‘Het oorspronkelijke Raster is na een paar jaar als
tijdschrift opgehouden te bestaan. Bij Raster twee, zoals we dat noemen, besloot de
uitgebreide redactieraad om verder te gaan als tijdschrift in boekvorm. Daarbij zou
elk nummer net als een boek een eigen omslag krijgen met een eigen identiteit. In
wezen bestaat een raster natuurlijk ook uit bolletjes, dus daarop voortbordurend ben
ik vanaf het tweede nummer met die bolletjes gaan werken, eerst nog in cirkeltjes.
Vermoedelijk probeerde ik toch al meteen naar de schrijfmachinetoets te komen,
want de plakletters die ik gebruikte zijn schrijfmachineletters, de egyptienne.’
Vanaf nummer drie zijn de bolletjes tot echte schrijfmachinetoetsen geëvolueerd,
een logo dat tot op de dag van vandaag op de rug van het tijdschrift zal prijken en
dat ook in toekomst op de rug blijft staan. Widdershoven: ‘Het lijkt zo simpel, maar
deze ingreep zet het hele fenomeen van identiteit en de speelruimte daarbinnen op
scherp. Het is zo eigen, niemand heeft zulke let-
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ters.’ Nieuwenhuijzen: ‘Het is inderdaad een gouden vondst geweest. In het begin
was Raster natuurlijk nog niet zo bekend, maar als mensen nu die lettertoetsen zien,
denken ze onmiddellijk aan Raster.’
‘Zit er een tijdstrend in de omslagen’, wil Widdershoven weten, ‘want in het begin
ben je nog formeel modernistisch en later ben je wat speelser geworden in het omslag.
Zo'n verloopje van donker naar licht met de handen en de namen van de redacteuren
was toen toch erg in de mode? Hoe deed je dat eigenlijk?’
Nieuwenhuijzen: ‘Ik had een verloop gespoten, met een spuitbus, airbrush, en dat
kopieerde ik erin.’ Kijk, zeggen computerkids Widdershoven en Boon met nauw
verholen bewondering: ‘Dat is nog het echte ontwerpen.’ Nieuwenhuijzen: ‘Maar
als het woord mode valt gaan mijn haren allemaal overeind staan, ik ben ongelooflijk
tegen mode, vind dat je vanuit je eigen intuïtie moet werken en je oren absoluut moet
dichtknopen voor toekomstvoorspellers als Li Edelkoort.’ Widdershoven: ‘Maar
ondertussen....’ Nieuwenhuijzen: ‘Je ben natuurlijk wel gewoon een kind van je eigen
tijd. Vooral als je jong bent en zoekend, sta je daar midden in.’
En dat is de reden waarom Nieuwenhuijzen als vaste ontwerper van Raster
terugtreedt. Hij is, zegt hij, inmiddels ‘een beetje ouder’, grijpt na honderddertien
omslagen in veertig jaar (‘Dat is veel hoor, en ze zijn allemaal anders.’) de
koerswijziging van Raster aan om ook de vormgeving een frisse wind te geven.
Voortaan wordt voor elk nummer een gastontwerper uitgenodigd, jong, maar met
ervaring. Aan Thomas Widdershoven de eer om het spits af te bijten. ‘Ik ken het
werk van Thomas, vind dat interessant en leuk en was benieuwd wat hij met Raster
ging doen.’
Widdershoven koos voor een ongebruikelijke oplossing en gaf de fakkel op zijn
beurt door aan de na hem komende generatie. ‘Ik realiseerde me dat ik helemaal niet
meer zo'n jonge ontwerper ben. Ik heb in de afgelopen vijf jaar een eigen
Thonik-aanpak gevonden, met de Avenir als huisstijl, ben niet meer zo bezig om
mijn eigen typografie te ontwikkelen en mezelf te positioneren ten opzichte van mijn
medetypografen. Dat maakte de vraag lastig, want ik wilde van deze eerste
niet-Nieuwenhuijzen Raster geen Thoniknummer maken. Zo'n essentiële overgang
moet gemarkeerd worden met een reactie op de vorm van Kees, vind ik. Bovendien
voelde ik de druk van “hoe ga ik zo'n oude held in het vak een lesje leren”. Ik dacht
al snel, weet je wat, ik los het conceptueel op, vraag iemand die nog wel zijn kracht
en eigenheid aan het ontdekken is.’
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Zo kwam Sander Boon ten tonele. Boon dook in de geschiedenis, koos voor het
binnenwerk de Goudy Old Style, in 1915 in de reclame geïntroduceerd door de
Amerikaanse letterontwerper Frederic W. Goudy (1865-1947) en bracht zowel
Widdershoven als Nieuwenhuijzen in verwarring. Een letter uit de wereld van de
reclame! Een letter met een traditioneel gevoel! De koppen gezet in cursief én in
kapitaal, zonder de ruimte tussen de kapitalen evenwichtig te verdelen. Widdershoven:
‘Boon raakte aan taboes en schond elementaire regels in de typografie.’
Nieuwenhuijzen: ‘Ik heb mijn hele leven mijn kapitaaltjes gespatieerd, anders vallen
er gaten. En ik gebruik altijd dezelfde letter, de Times, in 1931/32 ontworpen door
Stanley Morison (1889-1967) voor de krant The Times. Een heel neutrale,
nietszeggende schreefletter, die goed leesbaar is en geen enkele emotie uitstraalt. Ik
vind dat de emotie moet komen uit de manier waarop je de letter hanteert. Hoe
neutraler het baksteentje waarmee ik mijn gebouwtje maak hoe beter. Geen poespas.’
Boon: ‘Het zal je verbazen, maar op mijn manier deel ik de gedachte dat niet de
letter bijzonder moet zijn, maar wat je ermee doet en ik onderschrijf ook het belang
van leesbaarheid en een goede vlakverdeling. Maar de Times is inmiddels zo vaak
gebruikt, zo herkenbaar van allerlei ontwerpen, dat ik hem niet meer waardevrij vind.
Mijn keuze voor de Goudy is in eerste instantie gebaseerd op de inhoud. Die komt
in dit geval uit Amerika, dus heb ik de koppeling gezocht met de Amerikaanse
typografie. Er is iets met de Amerikaanse typografie waardoor ik er niet zo'n
voorstander van ben, dat heb ik nu uitgezocht. Goudy blijkt helemaal niet zo'n goede
letterontwerper te zijn. In zijn reeks zit maar een aantal goede letters. De rest is erbij
verzonnen. Het lukte Goudy niet het juiste, evenwichtige letterbeeld te krijgen. Juist
daardoor konden er in advertenties heel karakteristieke koppen mee worden gemaakt.
Dat woordbeeld vind ik interessant. En om het nog een stapje erger of een stapje
Amerikaanser te maken heb ik die koppen in een cursieve kapitaal gezet, zonder te
spatiëren.’
Nieuwenhuijzen: ‘Je moet met regels altijd heel vrij omspringen vind ik, je moet
ze kennen, je moet ze kunnen hanteren, maar je moet ze ook in de hoek kunnen
smijten. Ik begrijp zo'n benadering heel goed. Meestal is een Rasternummer divers,
niet gebonden aan twee Amerikaanse dichteressen van voor de oorlog. Nu wel en ik
vind het leuk dat je daar onmiddellijk gebruik van maakt. Ik kan me heel goed
voorstellen dat je teruggrijpt naar die tijd en met dat materiaal iets nieuws maakt,
iets van vandaag, want je kunt niet namaken wat ze in 1915 deden. Maar die cursief
kapitaaltjes: ik
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geloof dat ik dat nooit zou hebben gedaan. Blijkbaar zit ik als vormgever toch vast
aan een bepaalde tijd. Dat is het grote voordeel van de beginfase, waarin Sander nog
verkeert. Je bent veel vrijer, alles kan nog. Daar ben ik toch wel jaloers op.’
Widdershoven: ‘Het grappige is: Sanders keuze deed me beseffen dat er blijkbaar
generaties zijn in typografische oplossingen. Ik kom zelf uit het happy modernisme,
zette me af tegen de surftypologie van voorgangers als Hard werken, Wild plakken
en Dumbar. Zoals nu in de architectuur een bloedeloos traditionalisme heerst, zo is
in de vormgeving een soort happy traditionalisme aan de gang, waarbij rijkelijk wordt
geput uit de begindagen van de typografie en de boekdrukkunst. Voor ons heeft dat
iets obstinaats, maar wat Sander doet klopt wel. Door die ingreep van dat cursieve
en dat ietsje te krappe spatiëren heeft hij die reclameletter geschikt gemaakt voor
tekstdoeleinden en ontstaan er - na even wennen - heel prettige ritmes.’
Zo heeft Widdershoven gekregen wat hij wilde: een hedendaagse kijk op
vormgeving die een oude rot in het vak (en hemzelf) een lesje leert en diezelfde rot
tegelijk in het zonnetje zet. Want ook het gewenste eerbetoon is er gekomen.
Widdershoven: ‘Voordat ik de opdracht doorschoof, had ik het ouderwetse
typemachientje van Kees geleend, waar ooit die toetsen vanaf zijn gehaald. Gebogen
over die typmachine, ontdekten Sander en ik dat de letters van het woord Raster
weliswaar verwisseld maar heel dichtbij elkaar en in segment op het toetsenbord
staan. Daaronder staat ook nog een toets met het woord “wissel”. We vonden een
dadaïstisch gedicht ready made op het toetsenbord! Een foto daarvan werd ons
eerbetoon aan Kees.’
Doordat ook het binnenwerk op de omslag ‘naar buiten bloedt’ en Widdershoven
en Boon geen enkele moeite hebben gedaan die twee werelden op enige manier te
verbinden, staan er nu twee botsende gedachtes op de omslag, in tegenstelling tot de
eenduidige, zuivere omslagen van Nieuwenhuijzen.
‘Een rare combinatie’, vindt Nieuwenhuijzen, maar voegt hij onmiddellijk toe:
‘Juist leuk. Alles wordt een beetje door elkaar geschud. Ik moet zeggen: in het begin
schrok ik een beetje, maar ik had niet verwacht dat het experiment zo goed zou
slagen.’
Aan gastontwerper Chris Vermaas de schrandere taak om Nieuwenhuijzen en met
hem de hele redactie van Raster de volgende keer te verrassen.
Marina de Vries
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Vorig nummer
Kleur Raster 111/112
In de loop van de jaren heeft Raster meermalen aandacht besteed aan verschillende
zintuigen. Daarbij kwamen uiteraard de betreffende kunsten, muziek, theater en
beeldende kunst aan bod, maar het ging ook in bredere zin over het vangen van
zintuiglijke sensaties in woorden.
In die traditie heeft de redactie een nummer samengesteld over een van de meest
ongrijpbare zintuiglijke fenomenen: kleur. Hoe moeilijk ook te beschrijven, valt er
heel wat te zeggen over de effecten die kleuren en kleurcombinaties op ons hebben
en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Zo zijn er bijdragen over de rol die
kleurwaarneming speelt in de natuur; over het verband tussen kleur en eetlust; over
het kleurgebruik in de bijbel; over klank en kleur in de muziek; over de fysiologie
van de kleurwaarneming; over de problematische relatie tussen taal en kleur; over
het beschilderen van beelden en tempels in de oudheid; over kleur in het dagelijks
leven.
Verder o.a. een hommage aan de schilder Jaap Hillenius van Kees Hin en gedichten
in het teken van de kleur.

Volgend nummer
Roberto Calasso, een reader Raster 114
Roberto Calasso (1941), essayist en uitgever (Adelphi Edizioni), is in Nederland
geen onbekende dankzij vertalingen als De bruiloft van Cadmus en Harmonia (over
de Griekse mythologie) en Ka (over Indische veden). In zijn meest recente boek K.
gaat Calasso in op het werk van Kafka, en ook daarin benadert hij het werk door het
zelf tot spreken te brengen: al lezend vindt er dan een metamorfose plaats met als
resultaat: Kafka in de vertolking van Calasso. In deze aflevering van Raster gaat het
om Calasso's werkwijze als lezer die schrijft. Het hoofdbestanddeel van deze reader
bestaat uit een selectie van essays uit de niet eerder vertaalde bundel De negentien
treden, waarin Calasso werk leest van Nietzsche, Kraus, Benjamin, Canetti en anderen.
Daarnaast fragmenten uit het eerste boek van Calasso, over het geval Schreber dat
beroemd werd door de gevalsbeschrijving van Freud. Calasso laat
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Freud op zijn beurt analyseren door Schreber. Behalve introducties van en
commentaren op Calasso's bijzondere boekessays bevat dit nummer een vertaalde
selectie aforismen van Kafka, die ook Calasso voor zijn uitgeverij vertaalde:
Aforismen van Zürau.
Raster 114 wordt samengesteld door Jacq Vogelaar.
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[Nummer 114]
Bij dit nummer
Beroepslezer is doorgaans geen fijnzinnige kwalificatie, die gemakkelijk rare
associaties wekt; al even hachelijk is het om dit type lezer van andere te
onderscheiden. Neem de criticus: het verschil tussen boekbespreking en kritiek wordt
in de praktijk steeds vager, omdat wat kritiek heet hoofdzakelijk uit recensies bestaat
en essayistische kritiek een marginaal verschijnsel geworden is. Roberto Calasso is
geen recensent en schrijft ook niet direct literaire kritieken. Opmerkelijk en inmiddels
al bijna onbegrijpelijk is dat nogal wat essays uit de in dit nummer vooraanstaande
bundel Negenenveertig treden in kranten gepubliceerd zijn, in de jaren '70/'80. De
teksten die Calasso als uitgever schreef, in de synoptische vorm van flapteksten of
explicerende nawoorden, zouden volwaardige kritieken zijn, daar niet van. Iets maar
niet veel heeft Calasso van een ander type beroepslezer.
Een in Nederland vrij nieuw verschijnsel is dat steeds meer schrijvers zelf essays
zijn gaan schrijven; zo was het althans sinds de jaren '70. Misschien was het ter
compensatie van een ontbrekende kritiek: een poging om voor eigen werk aansluiting
te zoeken in de buitenwereld: bij literatuur uit andere taalgebieden, bij vergeten of
verwaarloosde tradities, bij andere culturen, bij andere kunsten, filosofie en
wetenschap, de journalistiek etc. Het wijst op een wens om schrijven, lezen en kritiek
in één ruimte bij elkaar te houden of te brengen, de ruimte van deliteratuur in brede
zin. En daarmee komt in deze schematische voorstelling een derde type essayistiek
in zicht dat Calasso beter past.
Het is gewoonte geworden het essay als een genre naast poëzie en proza op te
stellen; het kan geen kwaad die gewoonte te doorbreken, al was het maar vanwege
de mogelijkheid dat het essay in potentie beide andere genres insluit. Als Calasso
met een boek als De ondergang van Kasj iets laat zien, dan is het hoe veelzijdig de
mengvorm van het essay kan zijn, niet alleen wat onderwerpen en thema's betreft
maar ook in manieren van schrijven en componeren. Essayisme is in dit verband een
beter woord. Robert Musil gebruikt het om de hybride van dichter, prozaïst,
onderzoeker en wetenschapper aan te duiden, en daarbij vooral de kenmerkende
experimentele instelling. In 1914 schreef Musil: ‘Het essay heeft van de wetenschap
de vorm en methode. Van de kunst de materie. Het probeert een orde te scheppen.
Het geeft geen figuren, maar een vlechtwerk van gedachten (...) Het geeft geen
algehele oplossing, maar alleen een reeks van bijzondere oplossingen. Maar het
spreekt uit en onderzoekt.’ Calasso noemt Musil maar zelden al schijnt hem het
begrip ‘essayisme’ op het lijf geschreven; het is in elk geval zijn houding als
schrijvende lezer.
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Dit type essayist is van nature al meerkantig, doorgaans ook in de praktijk. Sinds de
jaren zestig is Calasso uitgever. Achterin dit nummer vertelt hij hoe uitgeven een
vorm van lezen kan zijn. In dat kader vertaalt en begeleidt hij boeken. Net als bij het
schrijven is het ontdekken, doorgeven, begeleiden minder bedoeld om de vondsten
met anderen te delen, dat soms ook wel, maar in de eerste plaats gaat het om het
wonder van de literatuur te sparen en te bewaren: de metamorfose van de ene
werkelijkheid in een andere. De cryptische formulering past bij een boek als De
literatuur en de goden, een serie lezingen uit 2001 waarin Calasso soms erg kort
maar zeer krachtig formuleert wat hij onder het goddelijke (een ondraaglijke
intensiteit), ‘absolute literatuur’ (die zich aan het dictaat van het maatschappelijke
onttrekt om zich zelfstandig tegenover actualiteit en geschiedenis op te kunnen stellen,
onder bescherming van de vorm) en ‘monologische kunst’ (kunst als op zichzelf
besloten spel) verstaat. ‘Eigenlijk zijn alleen de schrijvers zelf in staat hun geheime
werkplaatsen voor ons te openen’, zegt Calasso in het zojuist genoemde boek. Aan
die stelregel houdt hij zich strikt door bij voorkeur auteurs - maar ook de mythen zelf aan het woord te laten. Daarmee is ook zijn benaderingswijze gekenschetst en
dit nummer van Raster is bedoeld om hem in dezen zelf aan het woord te laten:
Calasso als schrijvende lezer. Met ‘reader’ is niet direct Calasso, maar in de eerste
plaats de eclectische vorm van deze Raster bedoeld: materiaal om zich in het werk
van Calasso in te lezen.
In het eerste deel is een aantal essays vertaald afkomstig uit de bundel De
negenenveertig treden. De keuze biedt een soort zelfportret. Daarna worden 't rijtje
af de boeken besproken. In aansluiting op het recente boek over Kafka zijn diens
Aforismen uit Zürau vertaald, achter elkaar afgedrukt zoals oorspronkelijk in Kafka's
dagboek en in het verzameld werk. Calasso vertaalde ze en gaf ze prachtig uit, met
elk aforisme op een aparte pagina zoals Kafka ze zelf op honderd genummerde
velletjes had overgeschreven. Aan de causerie over de lezende uitgever gaat een
driedelig portret vooraf van Roberto Bazlen, Calasso's voorganger bij uitgeverij
Adelphi en tot op zekere hoogte ook zijn voorbeeld. Een bibliografie van Calasso's
boeken staat op pg. 83, voorafgaand aan ‘De boeken langs’.
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Trapsgewijs, stap voor stap, de rokken één voor één.
Jacq Vogelaar
De negenenveertig treden - I quarantanove gradini (Adelphi, 1991) - is een
tussenboek met gelegenheidsstukken, geschreven in de marge van andere boeken.
Ze dateren uit de periode 1969-1990, waarin hij ook drie grote essayboeken
publiceerde, en zijn deels krantenstukken, deels nawoorden bij door Adelphi
uitgegeven vertalingen. Vrijwel alle auteurs die voor Calasso belangrijk zijn treden
op in De negenenveertig treden: Friedrich Nietzsche als eerste (1969), Walter
Benjamin en Karl Kraus (beiden drie keer), Robert Walser, senaatspresident Schreber
(aan wie Calasso's eerste boek gewijd was), Max Stirner (wiens Der Einzige und
sein Eigentum ook al uitgebreid in Kasj behandeld werd) en verder onder meer
Stendhal, Adorno, Brecht, Bloy, Weil, Benn, Hofmannsthal, Céline. In ‘de boeken
langs’ hoort de tot dusver niet vertaalde essaybundel tussen De bruiloft van Cadmus
en Harmonia (1988) en Ka (1998).
Een tussenboek is het behalve in tijd misschien ook omdat het toegankelijker is
dan de essays in boekvorm, die voor een groot deel op citaten gebaseerd zijn maar
slechts summiere literatuurverwijzingen bevatten. Omdat de essays in De
negenenveertig treden oorspronkelijk dienden ter begeleiding van vertalingen en in
kranten of tijdschriften stonden, zijn ze voorzien van voetnoten en soms gedetailleerde
verwijzingen; ze zijn immers bedoeld om een brug te slaan tussen boeken en lezers.
De grote essays zijn meer parallelboeken: herschrijvingen of revisies, interpreterende
navertellingen van andere boeken. Het begrip is gemunt door Giorgio Manganelli,
die een parallelboek bij Pinocchio geschreven heeft.
De essaybundel waaruit hier een keuze vertaald is biedt ook toegang tot de andere
boeken doordat Calasso soms expliciet aangeeft op welke wijze, langs welke
(om)wegen hij zijn onderwerp - vooral boeken van anderen - benadert. Niet dat hij
opening van zaken geeft omtrent theoretische uitgangspunten, doel-, voor- en
veronderstellingen. Het valt moeilijk te ontkennen dat Calasso methodisch te werk
gaat, dat wil nog niet zeggen dat hij een uitgesproken methode hanteert, en zeker
niet één; methode is meer een manier van kijken, een vorm van gerichte en toch
gespreide aandacht. Methodisch is iets anders dan methode en zeker dan systeem.
Eigenlijk is
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het trapsgewijs in Calasso's titel te doelgericht: omhoog. Stapsgewijs is al beter; het
is nog zoeken, zelfs naar de richting. Ook de verhouding onderzoeker en object is
zoals die tussen criticus en tekst in Calasso's aanpak vlottend: onderwerp en
benadering ervan lopen in elkaar over.
De hierna volgende keuze van artikelen laat enkele van de manieren zien waarop
Calasso zijn onderwerp benadert. Daar is zeker een strategie bij in het spel. Ik ben
er van overtuigd dat als Calasso bij zijn essayboeken in een inleiding of nawoord
uitleg van zijn werkwijze had gegeven, de verhouding tussen lezer en schrijver op
slag veranderd zou zijn - of het werk daardoor toegankelijker zou zijn, betwijfel ik.
Voor je het weet lees je de hervertellingen van Griekse en Indische mythen als
uitvoering van een programma of illustratie van een bepaalde opvatting over de
‘mythe’. Het parallelboek De onreine dwaas zou dan een kritiek op de psychoanalyse
of theorie over schizofrenie, of zelfs een opvatting over gevalsbeschrijvingen of
literaire verwerking van een ziektegeschiedenis bevatten. En uit het ingewikkelde
boek Kasj is, zoals uit het latere De literatuur en de goden, vast een theorie over de
geschiedenis en de moderniteit, over onttovering (desacralisatie) en ontsublimering
te destilleren. Wie in zo'n geval om een inleiding verlegen zit, is als iemand die per
se al voordat hij begint te lezen of te kijken de afloop van het verhaal wil weten.
Terwijl Calasso volgens mij telkens maar één ding beoogt: stap voor stap een gedachte
te ontwikkelen, of een gedachtegang te volgen die te vinden is in teksten van één
auteur of van typen vertellingen - op zoek naar de beweegredenen van een tekst, de
ziel, het kernidee. Bij Simone Weil bijvoorbeeld is dat volgens Calasso een opvatting
van cultuur als het oefenen van de aandacht.
Als deze manier van lezen een vorm van explicatie is, dan is dat letterlijk het
ontvouwen van iets dat ingewikkeld en bij nader inzien steeds ingewikkelder is, niet
moeilijker (toegankelijk) maar meer omvattend, meer in zich bergend. Het ene verhaal
verwijst niet naar een ander verhaal dat erachter zou zitten, het raadsel dat de schrijver
achter de hand of in de mouw houdt, of een geheim dat eraan ten grondslag ligt, de
oorsprong, dus iets anders dan er op papier staat, iets van niet-literaire aard. Het gaat
om
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het verhaal en de veelheid aan verhalen die het ene impliceert.
Als een verhaal een geheim in zich bergt dan moet dat ook in de tekst zelf gevonden
worden, hetzelfde geldt voor zijn oorsprong, zijn motief - of hoe je het ook wilt
noemen. Ik zou zeggen: geen kiem, maar kern, want kiem roept het beeld op van
groei en ontwikkeling, waarbij alles al in potentie gegeven is, terwijl kern iets is dat
in veranderde vorm aanwezig blijft, vaak iets ongrijpbaars. Zonder kern is
metamorfose louter verandering en niet verandering van iets in iets anders.
Deze dialectiek van explicatie en implicatie bepaalt, als ik het goed zie, het ritme
van Calasso's uiteenzettingen: ontvouwen laat vooral zien hoeveel vouwen en lagen
er in de tekst besloten liggen. Lezen is niet het oplossen van een cryptogram. Het
resultaat van het uit de doeken doen kan ingewikkelder lijken dan het begin; de lezer
weet dat dan in elk geval. Zo ziet de structuur van het Kafka-boek eruit, maar
vermoedelijk ook van alle andere. Onwillekeurig moet ik aan Carlo Emilio Gadda
denken, niet alleen omdat hij zelf eens het principe van de ui op zijn eigen denkraam
en zinsbouw heeft geprojecteerd. De gedachte dat achter elk motief een veelheid aan
andere motieven schuilt, omschrijft Gadda in zijn Pasticciaccio als volgt: ‘Zo
beweerde hij onder meer dat onverwachte catastrofes nooit het gevolg of als je dat
liever zo zegt het voortvloeisel zijn van één enkele beweeggrond, van een oorzaak
in het enkelvoud, maar dat ze zijn als een draaikolk, een cyclonale depressie in het
bewustzijn van de wereld, waar een veelheid van convergerende drijfveren aan heeft
bijgedragen.’ Calasso noemt Gadda niet zoals hij behalve Manganelli vrijwel geen
andere Italiaanse schrijvers noemt. Het stilistische verschil tussen Gadda en Calasso
is dat tussen romanschrijver en essayist.
Als Calasso inleidingen bij zijn boeken geschreven had, had hij ofwel kunnen
volstaan met te zeggen dat het boek zelf inleiding was, een rondleiding door het
besproken werk, óf hij was verstrikt geraakt in cryptische, zich vertakkende
omschrijvingen en vergelijkingen. Voldoen aan de behoefte aan inleidingen en
inwijdingen is een geschikt middel om lezen te voorkomen. Het zijn vaak uitgevers
en redacties die menen dat lezers daar behoefte aan hebben: in medias res is zoiets
als iemand die niet kan zwemmen midden op zee overboord gooien.
Een verkapte aanwijzing hoe Calasso zijn eigen beschouwingen gelezen wil zien beter: een anti-gebruiksaanwijzing, een bordje met ‘zoek het zelf maar uit’ - is een
karakteristiek die hij, via Adorno, van Benjamin geeft in het krantenstukje dat hier
na de ‘inleiding’, het opstel waaraan het boek zijn naam ontleende, volgt.
Walter Benjamin bleef kritiek niet bespaard; die kwam van verschillen-
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de kanten, onder andere van Adorno. Het was dezelfde congeniale, veelzijdige en
kameleontische Adorno die beter dan wie ook wist wat Benjamin bewoog. Adorno
had ook door dat Benjamin weliswaar soms hevig getroffen werd door de kritiek,
maar dat de kritiek, zeker de academische, hem uiteindelijk nauwelijks raakte, omdat
zijn denken in tegenstelling tot dat van de meeste filosofen niet op begrippen
gebaseerd was en eerder om beelden draaide. Het beeld is er trouwens niet om tot
nader begrip van iets te komen, het is geen andere manier van denken maar van
kijken - in zekere zin is het ook een middel om te abstraheren. Als zijn denken zich
niet op het vlak van de concepten afspeelde, vraagt Calasso, wat is dan wel zijn
terrein? ‘Misschien een plek die alleen herkenbaar is voor wie haar betreedt, zoals
een ruïnelandschap of een door hoge muren omheinde tuin.’ Een hortus conclusus
die alleen toegankelijk is door de tekst binnen te gaan: gewoon beginnen met lezen
- nou ja, gewoon - en dat zonder plattegrond of routeplanner. Dat is nog niet hetzelfde
als blanco, zonder enig idee. Affiniteit is dan de sleutel om toegang te krijgen,
gelijkgezindheid in wat schrijver en lezer zoeken. Wat zoeken ze? Ordening in de
chaos, een weg door de veelheid en veelvuldigheid, maar wetend dat die provisorisch,
dus hachelijk is. In de slotalinea van hetzelfde stuk citeert Calasso een zin van
Benjamin waarin hij lezen ‘een bij uitstek telepathisch proces’ noemt. Je zou ook
het woord sympathie of geestverwantschap kunnen gebruiken, zoals mensen elkaar
soms ondanks enorme tegenstellingen in ideeën en overtuigingen vinden door gedeelde
voorkeuren voor schrijvers, genres, stijl.
Ik noemde de essays in De negenenveertig treden gelegenheidsstukken, dat klinkt
niet zo positief, net zoals zeggen dat het boek een verzameling artikelen en essays
is. Het doet denken aan gebruiksteksten, toegepaste kunst, secundaire literatuur in
tegenstelling tot primaire, oorspronkelijke, creatieve. Maar, essays worden vrijwel
nooit zonder aanleiding geschreven; en als er geen externe aanleiding is, dan is er
wel een object waar een essay tegenaan geschreven wordt. Dat is de glosse, een
aantekening in de kantlijn of tussen de regels, zoals Montaigne al zijn essays schreef.
Ten aanzien van Benjamins instelling zegt Calasso dat het ventileren van zomaar
een mening - het zelfingenomen subject dat zegt ‘ik vind dat en dat’ - hem vreemd
was. Calasso is ook niet in de eerste plaats filosoof maar schrijvende lezer: filoloog,
schriftuitlegger. In het geval van Schreber noem ik drie teksten van Calasso, het zijn
alledrie gebruiksteksten: de ene een flaptekst en de andere een nawoord bij de
vertaling van Schreber; in de derde gebruikt Calasso de geschriften van Schreber om
de kernidee eruit te pellen, polemisch gericht tegen wetenschappelijke duiders die
na vluchtig
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kennis van de tekst te hebben genomen genoeg hadden aan hun eigen indrukken. Het
titelstuk van het boek, waarmee de Franse uitgave*, Les quarante-neuf degrés als een
voorwoord opent, is een krantenstuk geweest uit 1971; het kan bij het schrijven dus
onmogelijk als inleiding of nawoord bedoeld zijn. Maar er staat genoeg in wat als
toelichting bij dit boek alsook bij andere van Calasso kan dienen, met name het
graduele verschil tussen symbool en allegorie.
Voor een exegeet als Benjamin is gaandeweg geen onderwerp, geen ding, geen detail
te min, merkt Calasso op, waarna het citaat volgt waaraan Calasso zijn titel heeft
ontleend, over de trapsgewijs opklimmende talmoedische tekstbenadering, die, en
dat is belangrijk, door Benjamin niet tegenover maar eerder naast de marxistische
wordt gesteld - dat wil zeggen volgens zijn opvatting van marxisme. De
hoofdtegenstelling is die van de gelaagde leeswijze en de zich als diep of hoog
voordoende uitlegkunde, ‘die van de apologie’, waarbij de uitlegger voor de te
bespreken tekst gaat staan en namens de auteur spreekt door het over diens
bedoelingen te hebben: het type criticus dat tekst en uitleg geeft en zich schijnbaar
bescheiden in dienst stelt van een auteur of oeuvre, en in de praktijk de bestaande
mening over een werk (re)produceert, varieert of bevestigt. Een gewaardeerd auteur
heeft de erkenning vaak aan zulke bevestigende kritiek te danken, aan wat Benjamin
de apologie noemt of ook wel de conventie, de Mening, de Opinie, zoals Calasso het
in verband met Karl Kraus noemt.
De kunst van het lezen van Calasso, in de lijn van Benjamin en Kraus, is het
omzeilen van de gangbare opinies over een werk: omzeilen, ontwijken, soms
doorprikken, ondermijnen, opblazen, alnaargelang de korst van toegevoegde
betekenissen harder en de apologie-kritiek hardnekkiger is. Uitleg is dan in de
volgorde van Calasso's manier van werken het vanonder gangbare opvattingen
opgraven van een tekst, hem schillen, afpellen, ontbolsteren. Pas dan kan de lezer
op de tekst zelf ingaan.
Gewoonlijk is Calasso niet polemisch ingesteld. In De negenenveertig treden blijft
scherpe kritiek beperkt tot de twee grote overzichten van de Schreber- en
Stirner-interpretatie, ‘De lezers van Schreber’ en ‘De lezers van Stirner’, waarbij in
het eerste geval vooral de usurperende Freud en in het tweede geval de eenkennige
marxist Hans G. Helms het moet ontgel-

*

Les quarante-neuf degrés, 1992 (Gallimard). In 2005 verscheen een Duitse uitgave, maar
met een heel andere keuze en volgorde; de ene chronologisch en met meer Duitse auteurs,
de andere thematisch en met meer Franse auteurs. En ook de Engelse editie is weer anders.
De samenstelling van de Italiaanse uitgave is chronologisch geordend. De hier gemaakte
keuze is die in het verband van een reader.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

13
den - dus in de confrontatie met andere leeswijzen. In feite niet minder fel en venijnig
wordt Calasso wanneer hij een tekst of auteur verdedigt tegen zijn liefhebbers, zoals
Adorno het ooit formuleerde toen hij over Bach schreef. Simone Weil bijvoorbeeld,
die vereerd werd als een heilige: maatschappelijk betrokken en later een mystica.
Laten we liever kijken naar wat in Weil echt bijzonder is, zegt Calasso: haar tegelijk
heldere en harde denken, haar aandacht als van ‘een mathematicus van de ziel’. Van
Karl Kraus heeft men, al te goedwillend, verondersteld dat zijn kritiek op de aan de
lopende band opinies producerende krant beoogde de pers gezond te maken en het
niveau van de journalistiek te verbeteren, alsof de criticus die concludeerde dat de
wereld een afvalproduct van de krant was zich opwierp als verdediger van waarden.
Die apologie van de taalcriticus als ideologische medicijnman steekt des te meer in
het geval van een schrijver die de burgerlijke mentaliteit niet minder intens haatte
als in de eeuw ervoor Flaubert* en niet moe werd te demonstreren hoe de Mening de
gedachte verslond, meningen als gedachten gedebiteerd werden, en die veldtocht in
zijn eentje bijna veertig jaar in Die Fackel voortzette - in het eerste nummer beloofde
hij niet ‘Wat wij brengen’ maar een hartgrondig ‘Wat wij ombrengen’. In navolging
van Canetti en Benjamin neemt Calasso bij Karl Kraus eenzelfde moordzucht waar
als bij alle grote satirische schrijvers. Ook tekent hij bij Kraus aan dat zijn methode
van citeren en parafraseren hem soms gevaarlijk dicht in de buurt bracht van zijn
gehate object: citeren werkt nog besmettelijker dan alleen maar over iets schrijven.
En dat niet alleen, het ingaan op en doorgaan in termen van het materiaal - de
meningen die Kraus citeert, de taal van de oorlog, de gemeenplaatsen die stuk voor
stuk een afgrond vormen - is, voor de schrijver meer dan voor de exegeet, gevaarlijk:
wie met pek omgaat etc.; maar overdrijving leidt tot explosie, of minstens tot een
punt waarop men niet meer terugkan. Van de door Kraus, zij op het hoogsteigen
wijze, bewonderde Otto Weininger zegt Calasso dat de krankzinnige tegenstellingen
waarvan Geslacht en karakter aan elkaar hangt niet uit Weiningers duim komen,
maar hij had ze bij wijze van spreken overgeschreven, gecalqueerd: het waren
‘gedachten’ uit het collectieve bewustzijn van die tijd. En dan zegt Calasso iets wat
hij op meer auteurs toepast en zelf tot bewust principe gemaakt heeft: ‘Door haar tot
de uiterste consequenties voor te stellen zorgde hij dat er barsten in kwamen.’ Dat
is een kanttekening bij Weininger maar slaat evenzeer op Kraus. En in een hoofdstuk
over Lautréamont in De

*

Het zegt iets over het gemakzuchtige cynisme van de Nederlandse uitgever dat brieven van
Flaubert werden uitgegeven onder de titel Haat is een deugd terwijl Flaubert zelf had
geschreven: ‘haat tegen de bourgeoisie is een deugd’.
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literatuur en de goden zegt Calasso over diens ondermijnende tekstverdraaiingen in
Poésies, twee boekjes vol overgeschreven gedichten van bekende en onbekende
dichters, waar hij af en toe woorden verandert of een ‘niet’ weglaat of toevoegt: ‘Het
is alsof Lautréamont zich bij voorbaat verkneukelt: niet meteen zoals in Maldoror,
de heksenketel van het monsterlijke tegenover de keurige, stompzinnige orde, maar
het monsterlijke in het inwendige van de orde zelf aanwijzen, gebruik maken van de
techniek die daar het best bij past: iets letterlijk nemen en tot het uiterste doorvoeren.’
Maar wat als de lezers er geen barst van zien? Daar is alleen maar voor nodig dat
hij de kieren en gaten niet wil zien - in K. gaat het daar permanent om: wat ziet K.
in Het Proces en Het Slot door de kieren van de vertrouwde wereld? Het woord
‘kieren’ komt in een heel ander, veel programmatischer verband voor, in het opstel
‘Absolute literatuur’: ‘Maar wat bedoelden al die door mij genoemde schrijvers als
ze zeiden of dachten: dat is literatuur? Met dat woord verwezen ze naar het unieke
landschap waarin ze beseften te leven: een soort tweede werkelijkheid, nauwelijks
zichtbaar door de kieren in die andere, waar iedereen de conventies onderschrijft die
het mechanisme van de wereld draaiende houden.’
De mening omtrent een literair werk, het image van de auteur, ontneemt het zicht op
het werk, vooral als het om meesterwerken gaat die gerespecteerd of bewonderd
worden. Calasso vergelijkt het ontzag dat de Meesterwerken van de twintigste eeuw
genieten - die van Proust, Joyce, Musil - met het respect voor kathedralen gemaakt
van tandenstokers. Zo hoeft men Finnegans Wake niet gelezen te hebben om te weten
dat het een geniaal werk is.
Een van de drie grote essays over Kraus gaat over het monstrum Die letzten Tage
der Menschheit. Calasso zelf heeft het over glossen, kanttekeningen, om er niet van
verdacht te worden dat hij een inleiding geschreven zou hebben bij het onmogelijk
te spelen toneelstuk van vele honderden pagina's, dat bijna uitsluitend is samengesteld
uit citaten van alles wat er tijdens de eerste wereldoorlog gezegd en geschreven werd.
Hij zet het beeld van Kraus' onderneming op z'n kop, of liever: hij zet het verkeerde
beeld weer met de voeten op de grond, door de Mening tegen te spreken als wilde
Kraus ‘de dwaasheid van de oorlog’ aanklagen: ‘Hij heeft niet, als zovelen, de ellende
van de oorlog geschilderd. Hij heeft alleen de definitieve onmogelijkheid van de
vrede verkondigd’. De oorlog was een uitwas van de vrede en het nieuwe aan deze
oorlog, de grote die later Eerste Wereldoorlog zou heten, was dat de mensheid nog
slechts als materiaal behandeld werd én dat niemand voor het gebeuren rechtstreeks
verantwoordelijk was.
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De drie essays over Kraus vormen een substantieel deel van De negenenveertig
treden, maar Calasso's aanpak blijkt uit elk, zelfs het kortste stuk - zie bijvoorbeeld
de flaptekst bij Die letzten Tage der Menschheit. Calasso pleit ervoor alle verhalen
zo onbevangen mogelijk aan te horen of te lezen, maar om te beginnen zijn daarvoor
twee voorwaarden vereist: de lezer dient vooraf te beseffen dat er al een voorgevormde
mening over het werk bestaat, waarmee hij zich, of hij wil of niet, moet meten, én
gaandeweg te onderkennen dat een andere leeswijze, die de bestaande interpretaties
negeert of tegenspreekt, pas werkt door het werk met andere te vergelijken. Ook al
impliceert Calasso's werkwijze dat hij teksten en schrijvers voor zichzelf laat spreken,
door hen uitgebreid te citeren en te parafraseren, hij heeft of wekt nergens de illusie
dat de betekenis van de tekst vanzelf spreekt.
In de hier volgende keuze uit De negenenveertig treden is een vijftal korte stukken
onder één noemer gebundeld, ‘Denkbeeldige biografieën’, in navolging van de Franse
uitgave, waar de serie als tussentitel ‘Antibiographies’ kreeg. Voor die titel is iets te
zeggen, omdat de herzieningen van de beelden van de betreffende auteurs, de
herlezingen drastisch de bestaande interpretaties tegenspreken. Het zijn andere, niet
meteen tegengestelde biografieën. Ik zou ze liever ‘Denkbeeldige biografieën’
noemen, naar analogie van de titel Vies imaginaires (Denkbeeldige levens, zie Raster
102: Levenslopen) van Marcel Schwob (1867-1905). Calasso heeft het boek van
Schwob uit 1896 bij Adelphi uitgegeven en met een korte tekst begeleid. Denkbeeldig
zijn de levenslopen van bekende en onbekende historische figuren niet in de zin van
fantastisch of verzonnen, maar van toegedicht, aangepast, herschreven: herschikt
rond een sprekend detail, dat als vergrootglas fungeert. Schwob zelf noemde de
termen ‘verschillen’ en ‘overeenkomsten’ sleutelbegrippen, waarbij de
wetenschappelijke blik vooral op overeenkomsten is gericht en de meer zintuiglijk
ingestelde kunstenaar op verschillen let.
Al in het eerste stuk over Benjamin, ‘De negenenveertig treden’, stelt Calasso een
methode voor om erachter te komen ‘hoe Benjamin aan zijn voorliefde voor de
allegorische vorm is gekomen’, namelijk door diens ontwikkeling ‘te vertellen als
een soort denkbeeldige biografie. Laten we ons Benjamin voorstellen als een
kabbalist...’ In het tweede stuk over Benjamin, ‘Praxis van de profane Verlichting’,
laat Calasso zien dat uit de verzamelde brieven kan worden opgemaakt dat er niet
één Benjamin is, maar minstens drie, nogal verwarrend voor wie liever een figuur
uit één stuk ziet. Calasso koppelt - je kunt ook zeggen: spiegelt - Benjamin aan drie
correspondenten: Adorno, Brecht en Scholem. Als hij exclusief
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met één van die correspondenten wordt geassocieerd, beschouwt men hem óf als een
willekeurige cultuurcriticus uit de Frankfurter Schule, óf als marxist die op het laatst
bijna blindelings het sovjetcommunisme was toegedaan, óf als kabbalist. Geen van
die drie profielen is onverkort van toepassing; dat niet alleen: Calasso gaat nog een
stap verder en ziet als typerend voor Benjamin dat die drie karakters in één auteur
naast elkaar konden bestaan. Er zijn meer auteurs die hij voor een eenzijdige
interpretatie wil behoeden. In een essay over Gehirne van Gottfried Benn - het
nawoord bij de Italiaanse vertaling in 1986 van de vijf novellen rond de arts Rönne
- ziet Calasso formeel een obsessie door de harde vorm en tegelijk werk dat hij
inhoudelijk als week en regressief kwalificeert. Léon Bloy wordt door Calasso op
gelijke hoogte met Flaubert en Kraus geplaatst. Daarvoor maakt hij eerst korte metten
met het beeld dat Borges van Bloy heeft opgehangen als meester van de zwarte
humor. In het essay over Kraus verwijst Calasso naar de stamboom die Benjamin
van de satirische schrijver geeft: ‘De satirische schrijver is de vermomming waarin
een kannibaal door de beschaving wordt binnengehaald.’ Vandaar de titel ‘Een
hemelse kannibaal’. Borges' typering maakt Bloy onschadelijk. Herlezing maakt de
realistische portée van de allegorieën zichtbaar en zo bezien past het werk van Bloy
in het gruwelkabinet van de Franse bourgeoisie van het fin de siècle. Ook Léautaud
moet eerst van zijn image als kleinschrijver ontdaan worden om zicht op diens literaire
wraakoefening op het leven te geven. Weiningers faam was bij leven al meer op
gerucht gebaseerd dan op lectuur. Calasso ziet achter de vrouwen-, homo- en jodenhaat
een Kantiaans streven naar de ene Waarheid. Hij schreef geen wetenschappelijk
tractaat, zoals Geslacht en karakter gelezen is, maar een kroniek van westerse
waanvoorstellingen en obsessies. Over het schijnheilige beeld van de filosofe Simone
Weil heb ik het hierboven al gehad. Calasso bewondert vooral haar door niets
belemmerde geest en haar waakzame blik. Waakzaamheid, harde helderheid, gespitste
aandacht zijn ook woorden die bij Calasso's manier van lezen en schrijven passen.
In het derde stuk over Walter Benjamin, ‘Een apocriefe graftombe’, zet hij in feite
de vertelling over diens voorliefde voor de allegorie voort: hoe hij nog in het Franse
interneringskamp bleef denken en daar in 1939 een filosofisch werk in miniatuurvorm
schreef: achttien stellingen ‘Over het begrip van de geschiedenis’. Hoewel de vorm
het tegendeel suggereert, speculeert Benjamin ook hier niet met begrippen maar met
beelden. Naar aanleiding van het pact tussen Hitler en Stalin in augustus 1939 gaf
Benjamin zijn versie van het marxisme - tegen het bijgeloof in vooruitgang en een
opvatting van de tijd als continuüm - en van de dialectiek. Niet zonder kritische
kanttekeningen betuigt Calasso hier ook zijn eigen affiniteit met
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Benjamins denken in gelijkenissen en analogieën. In feite formuleert Calasso hier
zijn eigen methode, zij het niet met even zo veel woorden.
Benjamin pleegde op de Spaanse grens zelfmoord, of en waar hij begraven is weet
niemand; waarschijnlijk heeft een gisse kerkhovenier later Benjamin alsnog een graf
toebedacht, als kende hij de opvatting van de allegorie als verwijzing naar iets anders
dan wat er woordelijk gezegd wordt, zoals bijna alles anders is dan het lijkt. Zie het
lege graf! Essentieel is - hoe kort ook - de samenvatting die Calasso in het titelessay
geeft van het verschil tussen symbool en allegorie: de laatste een woekering van
beelden waardoor het verband tussen beeld (naam) en betekenis (ding)
vermenigvuldigd en willekeurig wordt. Er bestaat tussen beeld en allegorie geen
absolute tegenstelling maar een graduele overgang, daarbij is er wel een kritisch punt
waarna hetgeen is opgeblazen niet zomaar kan worden samengevoegd.
Zoals Calasso in de serie ‘Denkbeeldige biografieën’ de mening over schrijvers
herziet, zo herleest hij in andere essays in De negenenveertig treden behalve de hier
besproken titels van Flaubert en Hofmannsthal de boeken van Friedrich Nietzsche,
Robert Walser, Gottfried Benn, Frank Wedekind - en indirect het werk van
Senaatspresident Schreber door de lezers ervan op de vingers te kijken (en te tikken)
en Nietzsche's Johannes de Doper: Max Stirner. Marx en Engels vonden Der Einzige
und sein Eigentum (1844) belangrijk genoeg om er in hun Deutsche Ideologie (1845/6)
driehonderd pagina's aan te besteden. Nietzsche, die nooit over Stirner geschreven
heeft, was bang dat men hem voor plagiator van Stirner zou aanzien. Calasso, die in
Kasj uitgebreid op Stirners werk in zou gaan, schreef enkele jaren ervoor, in 1979,
een uitgebreid nawoord bij de Italiaanse vertaling van het boek bij Adelphi, een
opmaat als het ware, die hij zelf een ‘becommentarieerde bibliografie’ noemt.
Zowel auteurs als boeken benadert Calasso, zoals de essays in De negenenveertig
treden laten zien, omzichtig, in omtrekkende bewegingen: stap voor stap verkent hij
de sporen die een boek heeft achtergelaten, de geruchten die eromheen hangen, de
interpretaties die op den duur als eigenschappen aan de auteur of het werk worden
toegeschreven. Lezen van de tekst wordt herlezen en herzien, waarvoor vereist is dat
de tekst zelf eerst wordt opgedolven, of de ui indachtig: rok na rok wordt afgepeld.
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De negenenveertig treden
Roberto Calasso
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De negenenveertig treden
WALTER BENJAMIN WAS,

qua instelling, volkomen het tegendeel van een filosoof:
hij was een exegeet. De schaamteloze zelfingenomenheid van het subject dat zegt
‘ik denk dat,’ was hem in wezen vreemd. In plaats daarvan zien we in hem van meet
af aan de verkapte aanmatiging van de exegeet, de gewoonte zich te verschuilen
achter hele bergen materiaal dat om commentaar vraagt. We weten dat het zijn droom
was op het hoogtepunt van zijn werk achter een onoverzienbare lawine van citaten
te verdwijnen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over zijn uitgangspunt, het
grootste, onvergeeflijke misdrijf dat een dergelijke commentator kan plegen: met
schijnheilige bescheidenheid van de heilige tekst afblijven, maar tegelijkertijd elke
willekeurige tekst die het voorwerp van commentaar is met dezelfde toewijding en
nauwgezetheid behandelen als de onaantastbare tekst per traditie vereist. Je kunt met
een gerust hart zeggen dat er in Benjamin, vanaf de clandestiene theologie van zijn
eerste geschriften tot en met zijn bekering tot het marxisme van de laatste jaren, niets
wezenlijks verandert, behalve het feit dat de verkniptheid van de commentator steeds
perverser wordt, hem naar steeds weerbarstiger materiaal doet grijpen, zoals Benjamin
op een zeldzaam, wonderbaarlijk moment opbiecht in een brief uit 1931 aan Max
Rychner: ‘Ik heb nooit anders kunnen studeren en denken dan in theologische zin,
als ik het zo mag zeggen, dat wil zeggen in overeenstemming met de talmoedische
leerstelling van de negenenveertig betekenistreden van elke passage in de Thora.
Welnu, de ervaring leert me dat ook de meest afgesleten marxistische platitude meer
betekenislagen heeft dan de hedendaagse burgerlijke diepzinnigheid, die altijd maar
één betekenis heeft: die van de apologie.’ Die marxisten, die van nature Lukács
adoreren en zich tegenwoordig hevig opwinden over Benjamin, zijn natuurlijk niet
in staat dergelijke trapsgewijze betekenissen te hanteren: zelfs als het hun zou lukken
de eerste treden van zijn werk te beklimmen, zouden ze dat al afwijzen als voorbeeld
van de meest bijgelovige verdorvenheid.
De plechtstatige en naargeestige triomfboog die toegang biedt tot Benjamins werk
is de Ursprung des deutschen Trauerspiels, ofwel Oorsprong van het Duitse treur-
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spel, als we de dubbelzinnige titel van het werk dat Benjamin, met een vleugje
onvervalste romantische ironie, waagde te presenteren als Habilitationsschrift, letterlijk
vertalen. De ironie ervan werd gemakshalve niet begrepen en het privaatdocentschap
ging aan zijn neus voorbij: het gaat namelijk om een boek dat iedereen, en niet alleen
de leraren, zou schokken en in opperste verwarring brengen. Het kan op minstens
drie niveaus worden gelezen: als de belangrijkste studie die ooit over de rijke
theaterliteratuur in het zeventiende-eeuwse Duitsland is geschreven; als een
verhandeling over de geschiedenis van de allegorie waarin Benjamin zich, met een
feilloos instinct, vooral baseert op de iconologische analyses in de lijn van
Giehlow-Warburg-Panofsky-Saxl (met andere woorden: de school van de meest
kritische ogen die in deze eeuw de beelden van ons verleden hebben gelezen); ten
slotte, in geheimschrift, een spel van spiegels, als de actuele allegorie van Benjamins
gedachtegoed, die er zijn eigen voorliefde voor de allegorische vorm mee
rechtvaardigt. Maar hoe was Benjamin tot een dergelijke vorm gekomen? We kunnen
een poging doen dat te vertellen als een soort denkbeeldige biografie.
Laten we ons Benjamin voorstellen als een kabbalist die is vastgelopen in het
visioen van een natuur die volledig gevangen zit in de puinhoop van de
aaneenschakeling van schulden, die geen verhelderende, in de dingen geschreven
letters meer biedt, zoals alleen Adam die had kunnen lezen, maar een Babylonische
warboel van tekens, een voorgoed onleesbare tekst. Nadat hij de Schriften heeft
verlaten en stiekem het getto uit is geslopen, sluit hij zich een paar eeuwen later aan
bij een groep uiterst radicale romantici, zwijgt over zijn afkomst en kijkt met een
verstolen glimlach stilletjes toe hoe die jongelui geestdriftig te hooi en te gras op
zoek gaan naar bepaalde onderwerpen en opvattingen die hem vanuit de kabbala
allang vertrouwd zijn. Wat hem in die romantici aantrekt, is vooral de lichtvoetigheid
waarmee ze zich tussen de aan flarden gereten vormen door bewegen, hun vermogen
om elke coherente totaliteit weg te lachen, alsof ook zij de wanstaltige aard van de
natuur hadden onderkend. Maar al snel ontdekt Benjamin in hen de steeds
onmiskenbaarder neiging om het vermogen van de symboliek te verheerlijken, op
zoek te gaan naar een beeldentaal die inherent is aan de dingen. Dan keert de
zwaarmoedige kabbalist incognito hun de rug toe, een tikje misselijk van hun
overmoed, en trekt hij zich terug op een gedoofde vulkaan, verschanst hij zich achter
schoormuren van stapels boeken: de zeventiende eeuw. Daar, onder de ‘Soleil noir
de la Mélancolie’, broedt hij eindelijk zijn grandioze idee uit, daar ontmoet Benjamin
een sombere Beatrice, de allegorie, zo vaak verkeerd begrepen door zijn vrienden
de romantici,
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en ontdekt hij in haar de enige kunstgreep die geschikt is voor de ongezouten,
afgestompte en altijd even troosteloze essentie van de geschiedenis als natuurlijk
proces en van de natuur als de geschiedenis van de keten van schulden. En dat als
gevolg van de gewelddadige willekeur van de allegorische schakel tussen het beeld
en zijn betekenis, die de onoverbrugbare afstand tussen beide ordes onthult, naar het
voorbeeld van het alfabetische schrift, zoals Benjamin insinueert, dus zoals een letter
die daar niets voor voelt voor het eerst botweg een betekenis krijgt opgedrongen.
Kortom, uitgerekend om de redenen die voor Goethe aanleiding waren om de allegorie
af te wijzen, om zich in plaats daarvan aan de alleenzaligmakende onmiddellijkheid
en totaliteit van het symbool over te geven, eist Benjamin haar weer op, omdat alleen
in haar herkenbaar is wat het classicisme nooit had weten te vatten: ‘de facies
hippocratica van de geschiedenis als een versteend voorhistorisch landschap’. Er
bestaat geen rigoureus onderscheid tussen symbool en allegorie, in zoverre dat de
allegorie de symboliek in staat van ontbinding is, overleden aan wildgroei. Maar bij
dat ontbindingsproces van het symbool komt een immense potentie vrij, de kille
wiskundige betekenis, die het mogelijk maakt met soevereine willekeur de conventies
vast te stellen, af te dwingen dat elk ding voor elk willekeurig ander ding kan staan.
‘De zeventiende-eeuwse allegorie is geen conventie van de expressie maar de
expressie van de conventie’: zo krijgt ook de mythe van het schrift, onafgebroken
festijn van de dood, overgeleverd aan de ‘wellust waarmee de betekenis als een
kwaadaardige sultan over de harem van de dingen heerst,’ een fundament. De
onstuitbare allegorie, inmiddels onttrokken aan elke geldende rangorde van de
betekenis, loutere dwangneurose om beelden te vergaren en daar keer op keer de
betekenis van te construeren door het combineren van allerlei flarden, bewerkstelligt
vóór alles het woekeren van de beelden zelf: zoals het schouwtoneel van het barokke
theater obsessief wordt volgestouwd met objecten, tot die de ware hoofdrolspelers
worden, zo maken de figuren hun bedreigende entree in de emblemenboeken, omdat
ze de voortschrijdende loskoppeling van beeld en betekenis aanmoedigen. Wie zou
ooit, als hij de Emblemata van Alciato opslaat en een afgehakte hand met een oog
in de handpalm boven een lieflijk landschap aan de hemel ziet staan aan prudentie
denken, zoals de tekst bij het embleem luidt? In plaats daarvan zal hij er de voldongen
vivisectie van het menselijk lichaam in herkennen, een woordeloze verwijzing naar
de status van de natuur als ontbindingsproces, en naar het onbewust verheffen van
het fragment tot dominante categorie van de esthetiek. Door het opeenhopen van al
die materialen wordt het podium van de moderne tijd
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voorbereid. De geschiedenis van toen is een voorafbeelding van de ware geschiedenis
van nu: die beelden, indertijd de wereld in getrokken als wilde dieren die uit hun
kooien waren ontsnapt, zwerven daar nog steeds rond. Kafka heeft ze beschreven:
‘Luipaarden breken de tempel binnen en vreten de offerschalen leeg; dat wordt telkens
weer herhaald; op den duur valt het te voorzien en wordt het onderdeel van de
ceremonie’. In allegorische zin: de schrijver is degene die een dergelijk tafereel
aanschouwt.
In: L'espresso van 4.7.1971

Praxis van de profane verlichting
(Walter Benjamin)
in 1955 de twee delen van zijn door Th.W. Adorno
bezorgde Schriften heeft gepubliceerd, waarvan hij er aanvankelijk
tweehonderdveertig verkocht, heeft zich om Walter Benjamin, theoreticus van het
aura, een steeds stralender en legendarischer aura verdicht. Veel jonge Duitsers
scandeerden in 1968 overdag ongenuanceerde slogans, zoals tijdens de Derde
Internationale gangbaar waren, maar droomden 's nachts van Benjamin, van zijn
onuitputtelijke citaten, zijn raadselachtige, onweerlegbare uitspraken, zijn vermogen
het onbeduidende en het enorme aan elkaar te knopen. Intussen stapelden zijn postuum
uitgegeven pagina's zich almaar op: elk jaar bracht de opwinding van een of andere
nieuwe tekst: zijn boek over hasjiesj, recensies, essays, fragmenten.
Wat zich te midden van al die nieuwigheden meteen aandiende als een majestueus
massief van stenografische geschriften (Benjamins handschrift, essentieel onderdeel
van zijn oeuvre, was onvoorstelbaar klein), een overal door ravijnen gegroefd en
door grotten, sleuven en rotsspleten aangetast gebergte, was de uitgave van zijn
Brieven, verschenen in 1966, in twee delen van achthonderd tweeënzestig bladzijden.
Een op zichzelf kostbaar boek, dat ook kan worden gebruikt om iedereen die mocht
beweren al een duidelijk herkenbaar profiel van Benjamin te hebben, definitief in
opperste verwarring te brengen. Van al die profielen zijn er drie het
SINDS UITGEVER SUHRKAMP
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wijdst verbreid, en om hun respectieve waarheidsgehalte zijn de laatste jaren venijnige
ruzies ontbrand. Nu komen die profielen in zekere zin wel overeen met de
verschillende gezichten die Benjamin zelf aan drie van zijn illustere
correspondentievrienden toonde: Scholem, Brecht en Adorno.
Ik zal beginnen met Adorno: al van 1923 met Benjamin bevriend (maar ze hebben
elkaar nooit getutoyeerd, terwijl Benjamin dat met Adorno's vrouw wel deed), doorzag
hij meteen de indrukwekkende autoriteit van diens persoon: ‘Als ik iets wil weergeven
van de intensiteit van de indruk die ik kreeg, valt het me moeilijk de woorden te
vinden zonder in de Kitsch van de geëxalteerde uitspraken te vervallen.’ Toen
Benjamin als balling in Parijs verbleef, en intussen zonder inkomsten zat, zou Adorno
hem hebben laten meewerken aan het door Horkheimer geleide Institut für
Sozialforschung. Over hun betrekkingen tijdens de daarop volgende jaren is al veel
gezegd wat Adorno's laatste jaren op een minne manier heeft vergiftigd, en ik wens
hier niet terug te komen op de pijnlijke en vaak ongenuanceerde verwijten. Ik zou
alleen willen opmerken dat hun banden op een geheimzinnige manier in stand leken
te worden gehouden door een merkwaardige paradox: de affiniteit tussen die twee
was even sterk als hun fundamentele meningsverschil. In de brief waar Adorno in
overvloedige bewoordingen de redenen toelicht waarom het Institut had geweigerd
Benjamins schitterende essay over Baudelaire in zijn tijdschrift te publiceren, worden
we voortdurend heen en weer geslingerd tussen opmerkingen die de vinger precies
op de vrijwel ontoegankelijke intimiteit van Benjamins aanpak leggen, en andere
waaruit een vreemde behoefte van Adorno's kant blijkt om de recalcitrante Benjamin,
die ervan wordt beschuldigd niet in staat te zijn de Hegeliaanse categorie van de
mediatie toe te passen, een filosofische tik op de vingers te geven. Toch zou Adorno
zelf, vele jaren later, met perfecte luciditeit de reden formuleren waarom die kritiek
Benjamin nooit kon raken: ‘In tegenstelling tot de andere filosofen, en ook tot Bloch,
speelde zijn denken zich, hoe paradoxaal dat ook mag klinken, niet af op het vlak
van de concepten.’
De mantel der liefde die het Institut jarenlang om Benjamin heengeslagen hield,
heeft ervoor gezorgd dat hij al te vaak als een willekeurige ‘cultuurcriticus’ is
beschouwd, en als exponent van de Frankfurter Schule. Allebei dubbelzinnige (zij
het gefundeerde) definities. Met veel gegronder redenen, echter, zouden we ons
Benjamin kunnen voorstellen zoals Blochs vrouw hem voor de eerste keer zag: alleen,
in gedachten, liep hij over de Kurfürstendamm, en Klara Bloch waagde het hem te
vragen waar hij aan dacht. Benjamin antwoordde: ‘Lieve mevrouw, hebt u
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ooit op het ziekelijke uiterlijk van marsepeinen poppetjes gelet?’ Door deze woorden
heen praat het Berlijnse jongetje dat telkens weer verstrikt raakt in spinnenwebben
van droefgeestige waanvoorstellingen van objecten en zich, ook nadat het de
grotemensenkleren van de flaneur heeft aangetrokken, tussen de coulissen van de
stad beweegt zoals ooit door de betoverde wereld van zijn kinderkamer. Wie zijn
stem niet door heel Benjamins werk heen hoort, ontgaat, naar ik vrees, onherroepelijk
het aroma ervan.
Het tweede door Benjamin in omloop gebrachte profiel is het marxistische, waar
de Duitse studenten rond 1968 zo aan verknocht waren: ditmaal is Brecht het
aanknopingspunt. Maar ook in dit geval zijn er legio misverstanden. Om te beginnen:
Benjamin, de alleslezer, heeft altijd vermeden Marx te bestuderen (tot 1933 had hij
alleen De klassenstrijd in Frankrijk gelezen). En zijn overstap naar het marxisme
was ingegeven door volstrekt eigenzinnige redenen, die Benjamin zelf op vlijmscherpe
wijze uiteenzette in zijn lange brief aan Max Rychner: ‘Ik heb nooit anders kunnen
studeren en denken dan in theologische zin, als je dat zo kunt zeggen, dat wil zeggen
in overeenstemming met de talmoedische leerstelling van de negenenveertig
betekenistreden van elke passage in de Thora. Welnu, de ervaring leert me dat ook
de meest afgesleten marxistische platitude meer betekenislagen heeft dan de alledaagse
burgerlijke diepzinnigheid, die altijd maar één betekenis heeft: die van de apologie.’
Gedenkwaardige woorden - maar we moeten er wel aan toevoegen dat Benjamin
zich, toen hij Boecharins ABC van het communisme in handen kreeg, niet alleen vol
geestdrift op de extatische beklimming van die negenenveertig treden wierp, maar
ook opbiechtte dat dat boek een ‘desastreuze ervaring’ voor hem was geweest. En
zijn pogingen om het ‘dialectisch materialisme’ door te slikken zullen tot en met de
laatste tenenkrommend zijn. Deze man, voor wie het fysiologisch gezien bijna
onmogelijk was om platvloers te zijn, leek gedreven door een kwaadaardig verlangen
om zichzelf te kwetsen. Alleen dat kan verklaren waarom hij soms juist door de
meest weerzinwekkende sovjetversie van het communisme werd aangetrokken.
Het laatste profiel, geschetst door Gershom Scholem, Benjamins oudste en intiemste
vriend. Deze begaafde kabbalakenner communiceerde al vanaf het begin met
Benjamin in termen van ‘de metafysica van de taal’. En hun briefwisseling is een
van de meest verbluffende van de eeuw. Scholem zag met groeiende ergernis hoe
Benjamin steeds meer onder invloed van Brecht kwam. Hij vreesde dat hij zou
bezwijken voor een funest soort zelfbedrog - en nodigde hem voortdurend uit naar
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Palestina. Telkens weer stelde Benjamin zijn vertrek uit. Ik denk echter dat hij de
weg die Scholem hem bereidde nooit had kunnen volgen: de eigenaardigheid van
Benjamins kabbalistiek was dat hij zich allereerst moest bekwamen aan de hand van
niet-joodse onderwerpen. En voor die eminente Commentator op de Schriften waren
alle passages geschikter dan de echte passages uit de Heilige Schrift. Ook Benjamin
werd, net als de Angelus Novus van Klee, waarin zijn ‘geheime naam’ schuilging,
meegesleurd door een orkaan die uit het paradijs kwam aangestormd en hem belette
ergens vaste voet aan de grond te krijgen, laat staan in een Beloofd Land.
Als we Benjamins briefwisseling lezen, vinden we deze drie volstrekt verschillende
profielen, nota bene op dezelfde dagen, aan die drie correspondenten gericht. Hoe
konden die naast elkaar bestaan? Niet anders dan zoals in Benjamins werk een
fragment over de ongerepte esoterische natuur, zoals zijn Lehre vom Ähnlichen, met
slechts een paar maanden ertussen gelijk opgaat met het essay De auteur als
producent, dat de Duitse studenten zo veel bruikbare tips gaf. En als Benjamins
denken zich, zoals Adorno suggereerde, ‘niet op het terrein van de concepten’ afspeelt,
wat is dan wel zijn terrein? Misschien een plek die alleen herkenbaar is voor wie
haar betreedt, zoals een ruïnelandschap of een door hoge muren omheinde tuin.
Om die drempel te overschrijden is geen speciale speculatieve discipline nodig,
maar is het wel onontbeerlijk dat iemand een ervaring heeft gezocht en gevonden
die de paradoxale eigenschap bezit tegelijkertijd volkomen esoterisch én volkomen
profaan te zijn, de ervaring waarop Benjamin met onthutsende helderheid zinspeelde
in zijn essay over het surrealisme: ‘Wij kunnen slechts in die mate in het mysterie
doordringen als waarin we het terugvinden in het alledaagse, dankzij een dialectische
optiek die het alledaagse als ondoordringbaar en het ondoordringbare als alledaags
herkent. Het meest gedreven onderzoek naar telepathische verschijnselen,
bijvoorbeeld, zal over het verschijnsel van het lezen (een bij uitstek telepathisch
proces) nog niet de helft onthullen van wat het profane inzicht dat het lezen biedt
over telepathische verschijnselen leert... het meest gedreven onderzoek naar de
hasjiesjroes zal over het denken (verdovend middel bij uitstek) nog niet de helft leren
van wat het profane inzicht dat het lezen biedt over de hasjiesjroes leert. De lezer,
de denker, degene die in afwachting verkeert, de flaneur, zijn ondersoorten van de
verlichte mens, net zo goed als de opiumschuiver, de dromer, de dronkaard. Veel
profanere ondersoorten. Om maar te zwijgen van die allerverschrikkelijkste drug onszelf - die we in afzondering innemen.’
In: Corriere della sera van 25.3.1978
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Léon Bloy: een hemelse kannibaal
IN EEN ONDERHAND fameuze opsomming van zijn dierbaarste en meest geraadpleegde

schrijvers, noemde Borges, naast onvermijdelijke namen als De Quincy, Quevedo
en Stevenson, ook die van Léon Bloy. Toch kunnen we moeilijk twee personages
bedenken die zó ver van elkaar af staan: aan de ene kant de ‘onuitstaanbare’ Bloy,
de ‘bloedbeluste Moloch en hemelse kannibaal,’ grommende heraut van de Paracleet,
gesel van weldoorvoede en betweterige burgers, verlichte intellectuelen en
zelfingenomen lauwe zielen; aan de andere kant de fascinerende Borges, die niet
graag de strijd aanbindt met de wereld, alleen onvermurwbaar is waar het om de
vorm gaat, gulzig verslinder van theologieën, niet uit gelovigheid maar uit een
soeverein literair parasitisme.
Wel, dat laatste moet het raakpunt zijn geweest: geen van de moderne schrijvers
bood een zó duizelingwekkend romaneske theologie als die van Bloy. (Dankzij een
raadselachtig moment van onoplettendheid is dat de Kerk ontgaan, zodat ze heeft
nagelaten hem te veroordelen als ketter, al hadden de huidige en de vroegere
orthodoxie een niet aflatende dreiging in hem moeten onderkennen). Een ketter, ook
hij, vanwege zijn devotie voor wat Sainte-Beuve de ‘literaire ziekte’ noemde. Borges
vond, of hervond, in Bloy een flink aantal van die fantastische mechanismes waardoor
zijn naam de lezers ook nu nog onweerstaanbaar betovert. En niet alleen de
overduidelijke magie van het labyrint, maar het spel met spiegels, het verschuiven
van identiteiten, de geschiedenis in geheimschrift, de voorafbeelding van ons lot in
ons optreden. ‘We zijn altijd wat we menen te zijn, maar dan omgekeerd,
spiegelbeeldig’: ik ontleen deze woorden aan een willekeurig opengeslagen bladzijde
van het wonderbaarlijke Journal van Bloy. En verderop: ‘Omdat alles wat gebeurt
vooruitwijst, met name waar het om menselijke lotgevallen gaat, kunnen en moeten
we zeggen dat we allemaal profeten zijn, zonder het te weten, en dat al onze daden,
goede of slechte, profetieën zijn.’
We mogen aannemen dat Borges' verbeeldingskracht met name schatplichtig is
aan dit soort passages. En bepaalde woorden van Bloy hebben misschien
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meer dan eens de ingenieuze vondsten beïnvloed waaruit een aantal gedenkwaardige
verhalen van de bibliothecaris van Babel is ontstaan. Bovendien is het essay dat
Borges in Otras inquisiciones aan Bloy wijdde, met de veelzeggende titel De spiegel
van de raadsels, in feite een gecamoufleerde verklaring over de poetica van Borges
zelf. Door Bloy als ‘een geheime broeder van Swedenborg en Blake’ te erkennen,
gaf Borges te verstaan dat ook hij zich tot diezelfde familie rekende.
Een andere, minder grootmoedige opstelling, en een wat prudentere argumentatie,
vinden we in de korte tekst die Borges heeft geschreven om zijn keuze van twaalf
van de in 1894 verschenen dertig Histoires désobligeantes van Bloy te presenteren.
Alsof hij zich met tamelijk gemakzuchtige ironie wil distantiëren van een al te geliefd
auteur, zinspeelt Borges hier op verscheidene aspecten die volstrekt niet stroken met
de persoon Bloy, en concludeert hij: ‘Het is niet onwaarschijnlijk dat toekomstige
historici hem als mysticus zullen zien; wij zien hem vooral als de meedogenloze
schrijver van schotschriften en de bedenker van fantastische verhalen.’ Kortom:
Blakes ‘geheime broeder’ verschijnt nu als grootmeester van de zwarte humor.
Een onaanvechtbare en tegelijkertijd misleidende definitie. Als meester van de
zwarte humor zou Bloy, zeker qua narratieve helderziendheid, vaak worden
voorbijgestreefd door twee schrijvers voor wie hij het altijd weer opnam: Barbey
d'Aurevilly en Villiers de l'Isle-Adam - en ook door een tijdgenoot wiens
zeggingskracht hij onmiddellijk doorzag: Jarry. Bloys verhalen hebben altijd iets
ongeduldigs en onverdraagzaams: ze proberen de meest schrikbarende apologieën
in een miniem aantal regels te proppen, zonder zich erom te bekommeren of de vorm
wel tot zijn recht komt. Die snel, in zijn eigen onmiskenbare, smerige en sprankelende
taal geschreven teksten, een ontzagwekkende, op de trottoirs van de boulevards
gesmeten proeve van barbaarse edelsmeedkunst, gaf Bloy zonder dralen door aan
de verafschuwde kranten.
Hij hoopte dan ook dat een enkele lezer in die macabere, luchtige vorm de sporen
van angstaanjagende ‘allegorieën’ zou herkennen. En in de meest geslaagde verhalen
is dat ook zo: in sommige bedenkelijke geschiedenissen over geld, die op het eerste
gezicht probleemloos kunnen worden bijgezet in het gruwelkabinet van de Franse
bourgeoisie van het fin de siècle, horen we een onzichtbare snaar meeklinken: dan
scheurt het stramien van de feiten en gapen daarachter goddelijke afgronden, dezelfde
die schuilgaan achter gemeenplaatsen. Bloy beweert dan ook in Exégèse des lieux
communs dat de infame bourgeois ‘hun mond niet open kunnen
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doen zonder de hemellichamen te schokken, en dat de onpeilbare diepten van het
Licht onmiddellijk worden aangeroepen door hun afgrondelijke Domheid’.
Geld-Logos-woord-Christus-bloed-prostitutie: achter de coulissen van het door Bloy
geënsceneerde ranzige Grand Guignol, tekent zich, als in geheimschrift, deze
overzichtskaart van aanstootgevende betrekkingen af waarop elk feit van de
geschiedenis wordt aangetekend. Slechts één negentiende-eeuwse schrijver heeft
dat, met niet minder visionaire vermogens weten te doorgronden: Karl Marx, nog
zo'n grootmeester van de zwarte humor.
In: Corriere della sera van 7.3.1976

Paul Léautaud: Herinnering aan zijn moeder met losgeknoopt corselet
Denkbeeldige biografieën
onterecht gerucht over Léautaud de ronde: dat hij een petit maître zou
zijn, met handen en voeten gebonden aan een verdwenen wereld, en dus
verwaarloosbaar in een tijdperk als het onze, dat zich inbeeldt dat het de kosmos
bestiert. Ik zou graag een andere definitie voorstellen: Grootmeester van de Kleine
Dingen (of, liever gezegd, van de Nabije Dingen, of minstens van die dingen die
zich heel listig als zodanig voordoen). Het is duidelijk dat Léautaud door al die Kleine
Bestuurders van Grote en Verre Dingen wel terzijde moest worden geschoven, hij,
die zich in tachtig jaar nooit verder had gewaagd dan Calais, de doordringende stank
van Parijs die zijn proza doordrenkt met tegenzin slechts een paar dagen lang had
verlaten.
Toch is de verteller Léautaud nauwelijks aangetast door de tijd - misschien wel
omdat een reis naar Calais niet onder hoeft te doen voor een tocht door helse en
paradijselijke oorden. Dat simpele uitstapje wegens familieomstandigheden (een
tante die op sterven lag) zou dan ook een belangwekkende gebeurtenis voor hem
blijven. Tijdens die reis kwam de enige grote liefdesgeschiedenis van zijn leven tot
bloei en verwelkte ze bij wijze van spreken weer: die met zijn moeder. De cynische,
kille, kwaadaardige, bittere Léautaud gaf zich destijds over aan een onstuitbare
vloedgolf van liefde, stortte zich in een avontuur dat verdient te worden
ER DOET EEN
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bijgeschreven in de geheimste annalen van de passie. Hij probeerde zijn moeder
terug te winnen als minnares, omdat hij haar nooit als moeder had gehad. En nog
terwijl hij deze episode beleefde, beschreef hij haar. Maar niet alleen vanuit de
heilzame uitbuitersmentaliteit die ware schrijvers kenmerkt. De redenen die hem
destijds bewogen waren heel wat treuriger dan rouwplechtigheden. Om die te
verklaren, zullen we moeten teruggrijpen naar de ‘familieroman’ die aan deze grote
liefde ten grondslag ligt.
Léautaud was een kind van ouders die beiden op hun manier libertijn waren, op
hun manier altijd al het mogelijke deden om van dat kind af te komen. Zijn moeder,
een verleidelijke actrice van het lichte genre en van nog lichtere zeden, liet hem met
sportieve voortvarendheid in de steek, drie dagen na zijn geboorte - en werd sindsdien
de ‘eeuwig afwezige’ die het kind in uiterst zeldzame, vluchtige visioenen van
losgeknoopte lijfjes, gangen van de Folies-Bergère, bedwelmende parfums te zien
kreeg, als een gehaaste minnares, altijd op doorreis. Zijn vader, toneelspeler en
bovendien souffleur bij de Comédie Française, was een Maupassantiaanse,
heetgebakerde man, zijn blik omfloerst door sensualiteit, die Léautauds moeder al
met attenties overlaadde toen hij het bed nog met haar zuster deelde, gewend de straat
op te gaan met een zweepje dat hij behoedzaam maar dwingend om de hals van elke
vrouw sloeg die hem aantrok. En die hem kennelijk zonder problemen volgde. Voor
vader Léautaud was zijn zoon vooral een sta-in-de-weg die zo ver mogelijk van huis
weg moest worden gehouden, om de vrouwelijke bedrijvigheid om zijn bed heen
niet te hinderen.
Als in een handboek voor psychoanalyse zag de kleine Paul zich afgewezen,
uitgeschakeld, verpletterd door die twee toonbeelden van zelfverzekerd, roofzuchtig,
op onbekommerde lust gericht leven. Bovendien verbeeldden ze de twee gezichten
van elk spel: zijn moeder was de Afwezigheid, zo verraderlijk, zo onbegrijpelijk dat
ze door haar zoon onderhand alleen nog kon worden ervaren als Verre Liefde, niet
langer als moeder maar alleen als minnares; zijn vader was de Aanwezigheid, het al
te opgeblazen embleem van wat hij onherroepelijk ís, de verpletterende
opdringerigheid van de werkelijkheid, die hun zoon sluipenderwijs zouden opzadelen
met een radicale weerzin tegen het leven, de dwingende behoefte aan een afstand
waardoor hij zich altijd enigszins buitenstaander zou kunnen voelen, enigszins apart.
Uit dat kluwen komt alles voort wat officieel over Léautaud is overgeleverd: zijn
eeuwige cynisme, zijn bijtende spot, zijn afkeer van gevoelens. Maar aan
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de oorsprong van dat alles moeten we de houding van de kleine Léautaud zien, die
in zijn kindertijd dagen- en dagenlang onder de eettafel doorbrengt, ‘zonder speelgoed,
zonder wat ook,’ of hoogstens in gezelschap van zijn vaders hond. (Op zijn tachtigste
zal hij, in zijn Entretiens, tegenover Mallet erkennen dat hij dat geheime leven onder
de tafel nooit heeft opgegeven.) Lusteloos, zwaarmoedig, eenzaam, heeft dat kind
al besloten zich Dood te houden, op de aframmelingen door het leven te reageren
door enigszins in de marge te blijven, in de positie van getuige van zichzelf, dat wil
zeggen van de dagboekschrijver die het kostbaarste wapen van de Dood ontdekt: het
schrift, het enige instrument dat een onneembare verdedigingswal opwerpt en
tegelijkertijd zoete wraak belooft. Schrijven wordt voor Léautaud dan een behoedzame
herhaling van het leven, wat helpt om het voorgoed, met subtiel ceremonieel pathos,
ter aarde te bestellen. Wat geschreven is, is begraven - dat is de vooronderstelling
achter zijn werk.
Achter het overdadige decor van afgedragen kleren, schoenen, pannetjes en
gekookte groente in Léautauds laatste huis, in Fontenay-aux-Roses, strekte zich een
grote wilde tuin uit, waar de schrijver volgens eigen zeggen zo'n driehonderd katten
en honderdvijftig honden eigenhandig had begraven. Waar het oog van de
buitenstaander een ongecultiveerd, verwaarloosd terrein zag, controleerde Léautaud
de keurige rangschikking van zijn necropolis - hij had zelfs een plattegrond van de
tuin gemaakt, aan de hand waarvan hij de afzonderlijke graven kon situeren. Net als
die tuin, zien we in Léautauds werk, achter de onafzienbare woordenbrij van zijn
Journal, een terreintje van een paar wonderbaarlijke bladzijden, die tot in elk puntje
vibreren. We hebben het over drie autobiografische teksten, verschenen in de
beginjaren van die eeuw - Le petit ami, In memoriam en Amours -, waar Léautaud
altijd vol weemoed naar bleef verwijzen als gedeelten van een onwaarschijnlijke
roman die hij ooit zou maken: Passé indéfini. Deze drie teksten kunnen worden
gezien als drie verschillende begrafenisrituelen, hiërarchisch gerangschikt al
naargelang het belang van het graf: eerst zijn moeder, de onmogelijke minnares, in
Petit ami; dan zijn vader, nauwgezet geobserveerd tijdens diens doodsstrijd, in In
Memoriam; toen zijn eerste liefde, in Amours. (Het moet echter gezegd worden dat
deze laatste begrafenis van iets minder gewicht is, omdat in de pathologie van de
jeugdige Léautaud alleen zijn vader en moeder in zekere zin tastbaar zijn, de rest is
een vluchtig spel.)
Dergelijke bedenkelijke psychologische operaties werpen vaak wrange literaire
vruchten af. In het geval van Léautaud hebben ze drie koppen opgeleverd die
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nog steeds rustig doorademen. Dat is hoofdzakelijk een verdienste van de stijl, de
stijl van een in rouw gedompelde Stendhal, zo volmaakt dat hij bijna onzichtbaar
wordt, de schutkleur aanneemt van een vloeiende, onstuitbare conversatietoon. Als
we een hand op dat proza leggen, is het of we er nog steeds de talloze polsen van het
leven zachtjes in voelen kloppen. Dat is de ingenieuze valkuil waar die stijl ons in
weet te lokken, omdat ze verhult dat het leven voor Léautaud zelf was verdronken,
met een steen om de hals.
Toch heeft de vonk van de leugen, die vitale glinstering die onafscheidelijk bij de
literatuur hoort, in Léautaud altijd heimelijk dankbaarheid gewekt. Van kinds af aan
waren zijn speelplaatsen de coulissen van de music-hall geweest, en de kleedkamers
van de cocottes die hem beschermden: in Petit ami heeft hij deze eerste vriendinnen
van hem vol nostalgie en vertedering bezongen als een kleine, argeloze gemeenschap,
noodgedwongen leugenachtig, lichtvoetig en vluchtig, de enige waarin voor deze
ten diepste verbitterde man ooit even een beeld van het geluk oplichtte. Door zijn
moeder tot de afwezige koningin van deze piepkleine huurlingenstam te verkiezen,
gaf Léautaud haar het grootste geschenk dat voor hem denkbaar was, transformeerde
hij zijn wraakgevoelens tot een eerbetoon. En horen we hem, onder de tafel verstopt,
cynisch en radeloos foeteren: ‘Is oprechte liefde, zuivere liefde, soms niet het
tegendeel van liefde?’
In: Corriere della sera van 18.7.1976

Otto Weininger: De superieure man en de absolute cocotte
Denkbeeldige biografieën
dertig van de twintigste eeuw talloze rusteloze jongeren te hebben
geobsedeerd, en vervolgens uit het zicht te zijn verdwenen met het soort boeken
waarvan we weten dat ze ooit belangrijk waren maar niet begrijpen waarom, maakt
Geslacht en karakter van Otto Weininger opnieuw furore. En we kunnen er nu al
zeker van zijn dat het de ongegeneerde (het is zó Middeleuropees!) geestdrift van
een enkele discipel zal wekken, terwijl de meesten hem met een huivering van
NA BEGIN JAREN
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afkeer, zo niet van verontwaardiging, zullen ontvangen en zullen zeggen: wat, loopt
die arrogante suïcidale jongeman ons nu, na driekwart eeuw, nog steeds voor de
voeten? Die student, die zich zo verbeten toelegde op het kwaadspreken over vrouwen,
over homoseksuelen, over joden? Jazeker: maar heeft de miezerige officiële
hedendaagse cultuur wel gegronde redenen om op hem neer te kijken?
Echte antisemieten zijn mensen die zeggen: ‘Ik heb overigens ook veel joodse
vrienden.’ Echte vijanden van vrouwen zijn mensen die zeggen: ‘Het is overigens
een beste meid.’ Echte haters van homoseksuelen zijn mensen die zeggen: ‘Ik vind
ze overigens heel aardig.’ Wel, Weininger is precies het tegendeel van die lieden.
Op de eerste plaats was hij zelf jood; op de tweede plaats dienden uitgerekend zijn
wanstaltigheden over vrouwen de meest welbespraakte vrouwenbewonderaar, Karl
Kraus, om de wet die in Wenen een aantal ‘meisjes van lichte zeden’ ongestraft wilde
veroordelen, aan de kaak te stellen; op de derde plaats is wat Weininger over
homoseksualiteit heeft geschreven een eerste, onbeholpen poging om een onderwerp
te benaderen waarover het moderne denken zelfs die onbeholpenheid niet had bereikt.
Dan rijst het vermoeden dat deze hele geschiedenis iets gecompliceerder,
dubbelzinniger en bedrieglijker is. Ik zal proberen haar te vertellen voor wat ze ook
is: een erotisch-filosofisch feuilleton. Er was een tijd, neem dat maar van mij aan,
dat het ‘seksuele probleem’ echt bestond - en niet alleen voer voor statistieken,
sociologen, huwelijksconsulenten en bevrijders van het mensdom waren. Er waren
vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw drie generaties waarvoor elke
toespeling op seks tot een pijnlijke krampachtigheid leidde en alles beïnvloedde.
Zoals altijd, gaven gevoelige jonge mensen zich over aan masturbatie, maar wel in
de heroïsche zekerheid dat ze zich blootstelden aan krankzinnigheid en de dood.
Volgens de destijds geldende stelregel zou het ruggenmerg al snel verweken en
uit de wervelkolom druipen. En toen Strindberg in De zoon van een dienstbode
duidelijk maakte dat hier sprake was van een van de vele leugens waar hij als kind
onder had geleden, was dat een daad van mateloze onverschrokkenheid. Er waren
indertijd ook epidemieën van zelfdodingen onder middelbare scholieren die werden
meegesleurd door erotische hersenschimmen en schuldgevoelens, zoals Wedekind
heeft verteld. En de hele wereld bedolf elk onderdeel van het interieur onder het
libido: de hele art nouveau is ook een poging om de industrie te erotiseren, het
startsein voor de massaproductie van objecten (kronkelende trapleuningen,
bedrieglijke deurknoppen...) waar de immorele en onverzadigbare Weiningeriaanse
vrouw - die
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zich inmiddels steeds erger verveelde met de hulpeloze man van de Wet die haar
voor de voeten liep, zo kortzichtig en er zo van overtuigd de Geest te hoeden - zich
telkens weer aan kan overgeven. En het is ook aannemelijk dat de abstracte kunst,
met name de pre-informele (zoals van Schmithals), of de absolute decoratieve kunst
(zoals van Klimt) uit een overdaad aan erotische spanning ontstaat: de chromatische
uitbundigheid dient vooral om taferelen die niet vertoond mogen worden, omdat ze
té onfatsoenlijk zijn, te bedekken, in vibrerende vliezen te hullen.
Op dit drijfzand wordt Otto Weininger geboren, in Wenen, 1880. Hij was een van
die (vooral voor zichzelf) fatale personen die niets kunnen zeggen zonder het ‘tot de
uiterste consequenties’ door te voeren. Zoals zo velen, had hij een zwak voor het
Absolute - en met de geestdrift van de neofiet ging hij ernaar op zoek waar het, naar
men indertijd veronderstelde, te vinden was: in de wetenschap. Maar voor een scherp
oog als het zijne, bood juist de wetenschap destijds, achter haar positivistische
zelfingenomenheid, een beeld van onthutsende onzekerheid: de meest subtiele
theoretici, zoals Mach, hadden het Ik gereduceerd tot een ‘wachtkamer’ waar alle
indrukken samenvloeiden. Het nihilistische lemmet van de nieuwe epistemologie
dreef het bewustzijn de ‘zee van de sensaties’ in, transformeerde het tot een
‘bundeling’ van toevallige psychische schakelingen. Het Subject, trots en positief,
ontdekte dat het patchwork was, een ‘caleidoscoop’ die ‘alles tot een rondedans van
elementen’ reduceert, ‘alles van zijn betekenis en zijn fundament berooft’, ‘de
mogelijkheid om bij het denken van een vast uitgangspunt te vertrekken uitschakelt’.
Uiteindelijk ‘het concept waarheid’ vernietigt.
Achter deze angstwekkende resultaten zien we Humes onverstoorbare grijnslach
schemeren. Maar wie had de eenheid van het subject weer opgeëist, tegen Humes
bijtende zuur in? De grote Kant - en de hele negentiende-eeuwse Duitse cultuur is
één onafgebroken lofzang op of aanklacht wegens verraad aan het adres van deze
laatste steunpilaar van de Wet.
Daarom wendde Weininger zich tot Kant als tot een rots in de ‘branding’ van de
elementen. Als hij een doorsnee geest was geweest, had zijn loopbaan vastgestaan:
een leerstoel filosofie en een leven van sober onderzoek als neokantiaans denker.
Daarvan waren er die jaren in Duitsland heel wat. Maar Weiningers genialiteit was
eigenzinnig, volgde niet het gezonde verstand maar zijn eigen hersenschimmen. En
zijn geest werd met vergelijkbaar geweld geobsedeerd door zowel de Ethiek als de
Eros. Dus stortte hij zich, niet gehinderd door enige bescheidenheid, op een tot dan
toe ondenkbaar project: epistemologie en seksualiteit verenigen en
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daarmee Kant, ‘de superieure mens’ en Lulu, de ‘absolute cocotte’, in één bed te
dwingen. Zoals te voorzien, maakten die twee, vervuld van wederzijdse afkeer (de
fameuze Realrepugnanz van Kant?) halsoverkop dat ze weg kwamen.
Uit dat incident kwam Geslacht en karakter voort, eerst als scriptie, vervolgens
als lijvig boekwerk, ten slotte, tot eind jaren twintig, als aanstekelijke bestseller. Die
laatste fase echter zou Weininger niet meemaken. Een paar maanden na de publicatie
van het boek, in 1903, schoot hij zichzelf door het hart. Hij was drieëntwintig. De
redenen voor zijn zelfdoding vallen af te leiden uit de verhelderende fragmenten
Over de laatste dingen, die postuum verschenen. Weininger, die aan zijn boek de
keiharde eis had gesteld Dé Waarheid te zijn, had steeds duidelijker ingezien dat zijn
constructie één grandioze mislukking was - en vooral dat de persoon Otto Weininger
niet het door hem voorgestelde onbevlekte en volmaakt bewuste Subject was, maar
steeds meer op de Crimineel leek, de stand-in van de vrouw. President Schreber, in
een soortgelijk conflict verwikkeld, vond daar een uitweg voor in het paranoïde
delirium.
De kantiaan Otto Weininger koos voor zelfdoding: ‘Een fatsoenlijk mens gaat uit
zichzelf op weg naar de dood als hij merkt dat hij definitief is aangetast.’ Hoe moeten
we Geslacht en karakter dan lezen? Beslist niet als een wetenschappelijk traktaat.
Dat zou betekenen dat we ons weer door dezelfde dubbelzinnigheid laten beetnemen
waar Weininger het slachtoffer van werd, om daaraan de dubieuze voldoening te
ontlenen dat we met een besef van superioriteit glimlachen om die soms lachwekkende
en groteske bladzijden, onversneden fin de siècle, waar hij tekeer gaat over vrouwen,
joden en homoseksuelen. Nee, Geslacht en karakter is een wanhopige, fijnzinnige
bekentenis, zowel lucide als waanzinnig, die een intermezzo in de ‘tragedie van de
kennis’ ensceneert - en Weininger had dan ook theatrale redenen om zijn werk het
keurmerk van wetenschappelijke zwaarwichtigheid te geven, het in die wijdlopige
en serieuze taal te formuleren, die echter voortdurend wordt opgeschrikt door een
siddering, voorbode van een psychisch noodweer, de alomtegenwoordige dreiging
van de eros.
Het occulte punt waarvan het hele boek uitwaaiert is de schim van de Androgynus.
Deze biseksualiteit, door Plato, de kabbalisten, Böhme en de alchemistische teksten,
tot en met Balzacs Séraphita wonderschoon beschreven, maar inmiddels verloren
gegaan als een ongrijpbare hersenschim, komt via duistere, onderaardse wegen in
Weininger opnieuw tot leven - zoals ook, en via niet minder duistere wegen, in de
iets oudere Fliess en Freud. Door aan te sluiten bij de gerust-
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stellende vanzelfsprekendheid dat in elke persoon een mannelijk en een vrouwelijk
deel samenleven maar die - als een bezetene - ‘tot de uiterste consequenties’ door te
voeren, kwam Weininger ten slotte tot de constatering dat die biseksualiteit
noodgedwongen tot een onherstelbare en giftige splitsing binnen het Subject leidde.
Aan de ene kant de Man, het Iets, de bevestiging, de erfgenaam van Kants
transcendentale subject, gereduceerd tot een politieagent met zijn ogen altijd wijd
open, zijn wil vergeefs gespitst, gekweld door identiteitsverlies, schending van de
Wet die hij in zijn dwangmatige ledigheid vertegenwoordigt. Aan de andere kant de
Vrouw, het Niets, de ontkenning, dat immorele, onverantwoordelijke wezen, die
Lulu die geen ik heeft (maar wel soeverein is) die uit biologische noodzaak liegt,
voortdurend met alles wat haar omringt copuleert.
Deze uiterst wrange, komische tegenstelling is niet door Weininger verzonnen,
zoals zijn niet al te opmerkzame critici gewoonlijk aannemen, maar overgeschreven.
De tekst waaruit hij haar overschreef was niets minder dan de clandestiene blauwdruk
van het gedachtegoed dat onze beschaving droeg (en nog steeds draagt). Weininger
tekende die benauwende kooi in het duister, gaf ons de kans haar te herkennen. Door
haar tot haar uiterste consequenties door te denken zorgde hij dat er barsten in
kwamen. Weininger probeerde zelf dan ook uit die kooi te komen, maar kon er juist
door zijn ‘wetenschappelijke’ en kantiaanse vooronderstellingen niet aan ontsnappen.
Buiten de kooi zou het ‘onderzoek naar de principes’ (mannelijke en vrouwelijke)
dat de ondertitel van het boek beloofde pas echt beginnen. En daar zou hij, als gids,
op de alchemistische en mythologische symboliek zijn gestuit. Terwijl Weiningers
onbedoelde onbeholpenheid juist hoogtij viert als hij in zijn kooi rondtast om een
uitweg te vinden.
Aangeland bij de conclusies van Geslacht en karakter, schijnt Weininger te hebben
ingezien dat zijn hele systeem niets anders deed dan een hallucinatie beschrijven,
product van de angst voor het Niets, en van het onthutsende synoniem daarvan, dat
de Vrouw is. ‘En zo wordt ook de peilloos diepe angst van de man verklaard: de
angst voor de vrouw, dat wil zeggen de angst voor het ontbreken van een betekenis:
dus de angst voor de aanlokkelijke afgrond van het Niets. Want als ‘de vrouw de
schuld is van de man’, zoals Weininger aan het eind van zijn kantiaanse ‘deductie
van de vrouwelijkheid’ opmerkt, dan kan zijn boek als geheel niet langer pretenderen
dat het de vrouw als reëel wezen beschrijft, maar de vrouw als eeuwig waanbeeld
van de schuld. En dat was niet gering: hij had dan misschien niet als wetenschapper
geschreven, maar wel als een getrouw en helderziend kroniekschrijver van
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de spookbeelden van zijn beschaving. Nogmaals: zijn fout was dezelfde die Kraus
bij Strindberg zou vaststellen: ‘De waarheid van Strindberg: de wereldorde wordt
bedreigd door het vrouwelijke. De vergissing van Strindberg: de wereldorde wordt
bedreigd door de vrouw.’
De ‘culturele wereld’ met haar telkens hernieuwde fatsoensdwang, is niet erg
grootmoedig omgegaan met de kostelijke vergissing die Geslacht en karakter is:
toen het boek verscheen omdat het te veel succes had, omdat het al te gretig door
piepjonge meisjes werd gelezen, omdat het niet serieus kon worden genomen.
Tegenwoordig omdat het zich aandient als een antiquiteit, vanwege de onbeholpenheid
waarmee het ruimschoots is bedeeld, vanwege de misplaatste zwaarwichtigheid van
het bijbehorende notenapparaat. Eerlijk gezegd hebben slechts weinigen verklaard
schatplichtig te zijn aan dit boek. En dat waren inderdaad schrijvers die van de
‘culturele wereld’ gruwden: Kraus, Strindberg, Wittgenstein.
In: Correre della sera van 14.12.1978

Simone Weil: Het godsgericht van de onmogelijke woorden
Denkbeeldige biografieën
de banaliteiten die men over Simone Weil te berde pleegt te brengen,
weergalmt al meteen in een paar zinnen van Simone de Beauvoir: ‘Op dat moment
was China net getroffen door een enorme hongersnood en ze hadden me verteld dat
Simone Weil bij het horen van dat bericht in snikken was uitgebarsten: meer nog
dan haar filosofische begaafdheid, dwongen die tranen me respect voor haar te
voelen.’ Deze zin werpt licht op een reactie die we tot op vandaag tegenkomen:
iemand spreekt de naam van Weil uit, en meteen zien we bekommerde gezichten om
ons heen. De een verklaart op zwaarwichtige toon haar te respecteren omdat ze in
een fabriek ging werken, bij Renault, zij, de onhandige intellectueel en normalienne;
de ander doet nog een schepje boven op die bewondering omdat ze aan zo veel
vakbondsacties meedeed; weer anderen memoreren de Spaanse burgeroorlog; de
volgende staat garant voor haar religiositeit en zinspeelt bedachtzaam op de aarzelinDE ECHO VAN
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gen die ze tot op het laatst ten opzichte van het doopsel behield. En er zullen vast
ook wel een paar simpele, niet erg snuggere leken bereid zijn haar een ‘heilige van
onze tijd’ te noemen.
Ik geloof dat niets zo veel irritatie bij Simone Weil zou wekken als zich gereduceerd
zien tot ‘iemand die de goede zaak is toegedaan’, tot een van die schijnheilige,
kortzichtige wezens die zich telkens weer op de ‘goede actie’ van dat moment storten.
Zo praten mensen over haar die haar onschadelijk willen maken en links laten liggen,
die niet in staat zijn ‘aandachtig met haar ziel om te springen’, zoals een personage
van Hofmannsthal vroeg.
In tegenstelling tot Simone de Beauvoir zullen wij geen genoegen nemen met een
paar snikken om China. Bovendien is inmiddels wel vastgesteld dat tranen om
wereldrampen even weinig betekenen als een bewijs van goed gedrag. Laten we ons
in plaats daarvan liever bezighouden met wat in Weil werkelijk ontzag wekt en door
de Beauvoir onbeholpen ‘filosofische begaafdheid’ wordt genoemd: haar denken.
Laten we eindelijk haar boeken eens openslaan, en met name haar echt geheime
boeken, de Cahiers, met hun overduidelijke handschrift, als van een voorbeeldig
schoolmeisje, volgeschreven tussen 1940 en 1943, toen Weil op haar vierendertigste
in Londen overleed aan uitputting en tuberculose.
Op wat voor gedachten stuiten we in die boeken? In elk geval geen gedachte die
geschikt is om te worden ondergebracht bij de welbekende verhalen van de moderne
filosofie, en al evenmin in staat om de encyclopedieën te verrijken die armzaliger
zijn naarmate ze luider pochen dat ze bol staan van de gedachten. Nee: Simone Weil
was geen universiteitsfilosofe, en evenmin een van die betweterige, wijdlopige maîtres
à penser die nog steeds het toneel beheersen. We hoeven maar een paar bladzijden
van haar te lezen om te beseffen dat we te maken hebben met iets waaraan velen
misschien zelfs de herinnering kwijt zijn: een denkwijze die tegelijkertijd transparant
en zo hard als diamant is, een denkwijze die zich eigenzinnig concentreert in een
onbeduidend bundeltje woorden. En daaronder herkennen we vrijwel alle onmogelijke
woorden: zulke oude, zulke directe, maar ook zulke misbruikte en uitgebuite woorden
dat velen vermijden ze uit te spreken en ze omzeilen, uit kiesheid, uit angst. Degenen
die dat doen zijn fijngevoelige, krachteloze, erudiete lieden. Voor Simone Weil zou
dat onmogelijk zijn geweest: haar blik bleef onafgebroken, rechtstreeks, juist op die
woorden gericht, wat overigens dezelfde waren die zijn verweven met de schaarse
kostelijke teksten waarnaar ze altijd weer teruggreep: de Upanisad, de Bhagavadgita,
de Presocratici, Plato,
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Sofocles, de evangelies. ‘Liefde’, ‘noodzaak’, ‘goed’, ‘verlangen’, ‘gerechtigheid’,
‘malheur’, ‘schoonheid’, ‘beperking’, ‘offer’, ‘leegte’.
Simone Weil wist heel goed dat die woorden even zo vele godsgerichten zijn:
woorden die voor degene die ze uitspreekt de vuurproef betekenen. Wie ze mag
uitspreken omdat hij weet waar ze aan refereren, blijft ongedeerd. Maar vrijwel
niemand doorstaat de proef ongedeerd. In vrijwel ieders mond zijn die woorden
misvormde kadavers. Door de pen van Simone Weil worden ze weer wat ze zijn:
mysterieuze kristallen. Om die kristallen aandachtig te observeren moet iemand
minstens een mathematicus van de ziel zijn: Simone Weil was dat.
Gewoonlijk worden in Weils ultrakorte leven twee periodes onderscheiden: een
van ‘sociale betrokkenheid’, de volgende van haar ‘mystieke bekering’, tot haar dood
toe. Tenenkrommende definities, goed voor een biografisch dagboek. Simone Weil
is in werkelijkheid altijd maar één ding geweest: gnostica. Toen ze in de beginjaren
‘de rode maagd’ werd genoemd en de steenhouwers van Puy tot opstand aanzette,
toen ze Trotsky ergerde met haar onweerlegbare tegenwerpingen, toen ze deelnam
aan de oorlog tegen Franco (en Bataille haar in het personage Lazare uit Bleu du ciel
belachelijk maakte), was Simone Weil al wat ze later zou ontdekken te zijn. ‘Geesten
aan wie het is vergund te ontdekken dat de dingen en de wezens bestaan zijn uiterst
zeldzaam,’ zou ze ooit aan Joë Bousquet schrijven. En in haar teksten horen we
inderdaad al vanaf het begin, vanaf haar artikelen over onmiddellijke politieke
interventie, dat voor haar ‘de dingen en de wezens bestaan’.
Zeker, in die eerste ‘militante’ periode had dat hele onafzienbare netwerk van
connecties, van resonanties, van de Dierenriem tot en met de algebra dat we later in
de Cahiers zullen vinden zich nog niet in Weil gevormd. Qua luciditeit echter is de
afstand tussen Weil en haar meest illustere tijdgenoten dan al indrukwekkend. Hoeveel
uit Oxford afkomstige dandy's, hoeveel profeten uit het Sixième, hoeveel Duitse
ballingen ontdekten in het begin van die jaren dertig niet de ‘sociale betrokkenheid’
en zelfs de ‘proletarische kwestie’! Maar Simone Weil was als enige in staat om
tegelijkertijd zo ver met de onderdrukten mee te gaan dat ze met hen aan de lopende
band ging staan, én te doorzien dat juist het land dat de onderdrukten als hun bevrijder
zagen zonder meer de meest doortrapte metamorfose van de onderdrukking was. Als
ze naar de socialistische wereld keek, trapte Weil in geen van de valkuilen waar
destijds vrijwel iedereen zich in stortte, innig tevreden zich ‘partijganger van de
Geschiedenis’ te voelen. Zij hoefde niet te wachten op de bewijzen, de documenten
waar allerlei intellectuelen die wat trager van begrip zijn
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een halve eeuw later nog steeds op zullen wachten. Zij had genoeg aan haar
intellectuele luciditeit: en Trotsky, die haar vanwege haar drastische stellingen met
boosaardige minzaamheid in de maling nam, antwoordde ze op een keer, toen het
om de woorden ‘revolutionair’ en ‘contrarevolutionair’ ging, dat, ‘als iemand de
waarheid wilde vinden, hij de reikwijdte van die terminologie moest inperken.’ Een
subliem understatement.
Ik heb het gehad over ‘kristallen’ en ‘aandacht’. Tegenwoordig, nu de stranden
van de wereld zijn bezaaid met immense ideologische karkassen, weegt, als we de
categorieën uit De analoge berg van René Daumal (behalve een vriend, een van de
zeldzame aan haar verwante schrijvers), een kennismaking met de geschriften van
Weil op tegen het vinden van een peradam, dat vreemde ‘kromme kristal’, moeilijk
en riskant om te verkrijgen, ‘de enige substantie, de enige tastbare materie waar de
gidsen van De analoge berg waarde aan toekennen.’ In die wereld van de analogie
‘is dat de enige waarborg voor elk geldstuk, zoals bij ons het goud’, en ook de enige
bron van ‘onbetwistbaar gezag’. Om erop te stuiten moeten we een door niets
belemmerde geest hebben, en die opmerkelijk waakzame blik die Weil simpelweg
‘aandacht’ noemde. Maar ze herinnerde er ook aan dat ‘echte aandacht voor een
mens zo'n moeilijke grondhouding is, die ons zo veel geweld aandoet, dat elke aanslag
op de persoonlijke gevoeligheid voldoende is om haar te blokkeren.’ En datzelfde
woord bood haar de kans om de zeer elementaire maar uiteindelijk wel overtuigende
definitie van cultuur te geven: ‘Wat is cultuur? Het oefenen van de aandacht.’
In: Correre della sera van 2.2.1979

Walter Benjamin: Een apocriefe graftombe
Denkbeeldige biografieën
OM DE LAATSTE maanden van Walter Benjamin hangt een wolk van troosteloosheid.

In de nacht van 23 augustus 1939 onderbrak de Duitse radio een muziekprogramma
om melding te maken van het verdrag tussen Hitler en Stalin. Een paar dagen later,
terwijl de nazi's Polen binnenvielen, werden de Duitse emigranten in Parijs
bijeengedreven in het stadion van Colombes. Ze waren met ongeveer zesdui-
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zend. Onder anderen Walter Benjamin, met een koffer en een deken. Tien dagen
lang wachtten ze, het was drukkend warm, de uitwerpselen hoopten zich op in grote
tonnen. Op de tiende dag werd Benjamin samen met vele anderen naar het
interneringskamp te Nevers gestuurd. Dat was een volkomen leeg kasteel, zonder
licht, zonder bedden. Benjamin sliep aan de voet van een wenteltrap, in een holte
waar je in moest kruipen.
Er begon zich al snel een overlevingsmarkt te ontwikkelen. Benjamin bood een
cursus filosofie ‘voor gevorderden’ aan, tegen een vergoeding van drie Gauloises of
een knoop. Maar later zou hij ambitieuzere ideeën krijgen: hij wilde een tijdschrift
voor het kamp oprichten, ‘op het hoogste niveau natuurlijk.’ De redacteuren kwamen
op een dag bij elkaar voor een vergadering, nadat ze als viervoeters het hol van de
filosoof waren binnengekropen. ‘Dames en heren, we moeten zorgen dat we een
band om de arm krijgen,’ zei Benjamin met een zekere plechtigheid. Die band
betekende verlof om het kamp 's morgens voor een paar uur te verlaten. Ze hebben
hem nooit gekregen. Twee maanden later werd Benjamin door tussenkomst van
Adrienne Monnier vrijgelaten. Dat idee, een tijdschrift opzetten om die band te
krijgen, strookt volgens mij wel met de enige opvatting van de praxis zoals Benjamin
die huldigde: als een daad die de mogelijkheid biedt om uit een interneringskamp te
komen, dat vervolgens de Geschiedenis zelf is. Een gnostische opvatting, niet te
rijmen met de veel gangbaarder opvatting van degenen voor wie de praxis er op de
eerste plaats op is gericht de wereld tot een interneringskamp te transformeren, zodat
de Geschiedenis triomfeert.
Tussen zijn vrijlating uit het kamp in Nevers (november 1939) en zijn vlucht naar
het zuiden van Frankrijk (juni 1940) gaan maanden voorbij waar we weinig van
weten. Uit die periode stamt een deels op krantenwikkels genoteerde tekst, een
boodschap die we door de feiten en de vorm wel als Benjamins testament moeten
beschouwen: zijn achttien ‘stellingen’, Geschichtsphilosophische Thesen, Over het
begrip van de Geschiedenis. Negen dichtbeschreven, schitterende bladzijden,
uitgehouwen in een sokkel van vulkanisch gesteente. Meer dan over welke andere
tekst van hem ook, is de woede van de exegeten, die Benjamin telkens weer in
volkomen tegengestelde richtingen sleuren, over deze losgebarsten.
Het is van meet af aan duidelijk dat Benjamin hier opnieuw heeft ontdekt te zijn
wat hij altijd was geweest: een begenadigd allegorist. Onder het mom ons een
speculatieve sequentie voor te houden, bieden de stellingen ons een hele guirlande
van beelden. Het eerste, ontleend aan een verhaal van Poe, toont ons ‘een robot,
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zodanig geconstrueerd dat hij elke zet van een schaakspeler beantwoordde met een
tegenzet die hem verzekerde van de overwinning. Een als Turk verklede marionet,
met een waterpijp in zijn mond, zat voor het schaakbord dat op een grote tafel was
gezet. Een systeem van spiegels wekte de illusie dat die tafel aan alle kanten
doorzichtig was. In werkelijkheid zat er een gebochelde dwerg onder gehurkt, een
schaakgrootmeester die de hand van de marionet met behulp van draden bewoog.
We kunnen ons in de filosofie een equivalent van dit apparaat voorstellen. De
‘historisch materialisme’ genaamde ledenpop moet altijd winnen. En dat zal hem
ongetwijfeld met iedereen lukken als hij de theologie in dienst neemt, die
tegenwoordig, zoals bekend, klein en lelijk is en zich absoluut niet mag vertonen.’
In dit beeld ligt heel de dubbelzinnigheid van de latere Benjamin al besloten: wie
is de echte speler? De als Turk verklede, ‘historisch materialisme’ genaamde,
marionet, of de gebochelde dwerg, de theologie, die inderdaad ‘in zijn dienst’ is,
maar wel zijn anders machteloze handen beweegt? En waar staan ‘theologie’ en
‘historisch materialisme’ hier voor?
Dat is niet moeilijk te beantwoorden waar het de theologie betreft. Als vermomd
rondtrekkend kabbalist had Benjamin vanaf het begin aangenomen dat de tijden hem
dwongen zich niet langer aan de traditionele problemen van zijn leerstelling te wijden,
maar de mystieke categorieën in de onbegrensde alledaagsheid te dompelen en ze
daarin te laten opgaan. Zo had hij gaandeweg de meest ongerijmde objecten als
dekmantel voor zijn aangeboren esoterische kennis gekozen: obscure barokke drama's,
speelgoedverzamelingen, geschriften van psychopaten, uitwassen van het stedelijk
landschap (zoals de passages van Parijs), hallucinaties na het gebruik van hasjiesj.
Maar als hij die onderwerpen behandelde, wist de theologie zich altijd beschermd
en aan het oog onttrokken door een weelderig, rijkelijk versierd omhulsel. Nu echter
moest ze het met een uiterst tere, kwetsbare dekmantel stellen: die als Turk verklede
ledenpop die zijn partij moest winnen. Voor het symboolgevoelige oog riep alleen
dat beeld van die partij de nabijheid van de dood al op.
Maar wat was die ledenpop dan? Nu wordt het antwoord ingewikkeld. Het
‘historisch materialisme’ waarvan in de achttien stellingen sprake is, onderscheidt
zich niet alleen radicaal van alles wat ooit bij die naam is genoemd, maar wordt in
zekere zin zelfs voorgesteld als het tegendeel van Marx' theorie en van de praxis die
zich overal ter wereld op die theorie beriep. Alle stellingen zijn een vernietigende
aanval op wat de ‘liberale’ aanhangers van het historicisme ‘vooruitgang’ noemden,
wat Marx ‘ontwikkeling van de productieve krachten’ noemde en wat de Duitse

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

43
sociaaldemocraten jarenlang hadden aangeprezen met hun uitermate stompzinnige
slogans: ‘Onze zaak wordt elke dag duidelijker en de bevolking elke dag slimmer.’
(Dietzgen). Wat verenigde hen - niet alleen wat hun idee over ‘vooruitgang’ betreft,
maar ook hun daarmee samenhangende ideeën over ‘arbeid adelt’ en de natuur als
bruikbare grondstof (ten slotte ‘ligt ze daar gratis’, zoals, alweer, de onverschrokken
Dietzgen opmerkte)? De opvatting van de tijd als een ‘lege en homogene’ sequentie.
Tegen deze visie op de geschiedenis als een continuüm, bijeengehouden door een
eigen ongebroken draad, zij het rood, zwart of paars, verzet Benjamin zich met het
pathos van een angstaanjagende radeloosheid. Voor hem is ‘de vooruitgang de
catastrofe, de catastrofe de vooruitgang’. Ten opzichte van de Geschiedenis is één
handelwijze geboden: haar stoppen. En het enige middel om die onwaarschijnlijke
discontinuïteit te bewerkstelligen is de ‘zwakke messiaanse kracht’ die ‘ons, net als
elke voorgaande generatie, in onderpand is gegeven.’ In een poging ‘het concept van
de klassenloze maatschappij haar authentieke messiaanse gezicht’ terug te geven,
ontnam Benjamin haar vóór alles de trekken van een heersende arbeidersklasse,
gespierd, welwillend en een tikje dommig. Die klasse was door haar leiders beroofd
van haar enige echte revolutionaire kracht: haar geheugen, waarvoor in de plaats ze
haar bij een slinks ruilhandeltje geloof in de toekomst en een opgaande lijn van de
geschiedenis in de maag hadden gesplitst.
‘Niets heeft de Duitse arbeidersklasse zodanig gecorrumpeerd als het idee dat ze
met de stroom mee zwommen,’ wordt in de elfde stelling gezegd. Voor Benjamin
zijn de onderdrukten niet langer de arbeidersklasse of het proletariaat, maar vooral
een veel grotere, zwijgende massa: de doden, de door de Geschiedenis gedode
‘naamlozen’. Het ging er intussen niet meer om het persoonlijke voor een laatste
keer te vervangen door een commando van dat tandwiel dat de Geschiedenis is, maar
om dat wiel zelf uit het raderwerk te laten springen. Object van Benjamins razernij
is niets minder dan de Geschiedenis in haar geheel. Voldoende om hem onherroepelijk
te onderscheiden van alle theoretici van het socialisme, die in hun ‘idealen’ vooral
de ‘locomotief van de universele geschiedenis’ vereerden, terwijl Benjamin die tot
stilstand wilde brengen door aan de noodrem te trekken. Het enige ambivalente punt
bleef, zoals altijd, Marx zelf, omdat die in zijn voorstelling van de klassenloze
maatschappij ‘het beeld van de messiaanse tijd geseculariseerd’ had, iets wat verdacht
veel weg had van Benjamins theologische praktijken. Maar Benjamin wist ook dat
die messiaanse voorstelling bij Marx dankzij die secularisatie de trekken had gekregen
van een voor iedereen toegankelijke vrijetijdsbesteding.
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Het is ronduit zwak dat Benjamin deed alsof hij die weerzinwekkende vertroebeling
niet zag. En juist dàt geeft een zekere onbuigzaamheid en stugheid aan bepaalde
bladzijden uit zijn laatste jaren, als hij koppig een beroep blijft uitoefenen dat in
fysiologisch opzicht niet bij hem paste, en wel dat van ‘historisch materialist’. Maar
als hij eenmaal op die laatste drempel is beland, zijn stellingen Over het begrip van
de geschiedenis, zijn testament, herstelt Benjamin in één klap die duizelingwekkende
afstand. Zeker, hij spreekt daar nog steeds in naam van het ‘historisch materialisme’,
maar dat is intussen van binnenuit volkomen uitgehold dankzij de noeste arbeid van
de gebochelde dwerg, de schaakgrootmeester.
Volgens het getuigenis van Soma Morgenstern had Benjamin zijn stellingen
opgesteld als antwoord op het verdrag tussen Hitler en Stalin. En als zodanig las hij
ze in elk geval voor. Maar in de tekst staan geen expliciete verwijzingen. In de tiende
stelling geeft Benjamin ons de reden daarvoor: ‘De onderwerpen die de kloosterregel
de broeders ter overweging gaf, hadden de taak hen af te leiden van de wereld en
haar aangelegenheden. De gedachte die we hier ontwikkelen wordt uit een
gelijksoortige wens geboren. Ze neemt zich voor, nu de politici op wie de
tegenstanders van het fascisme hun hoop hadden gevestigd op de grond liggen en
hun nederlaag definitief maken door hun zaak te verraden, de pasgeboren
wereldpolitiek te bevrijden van de windsels waarin ze het hebben gewikkeld. Die
overweging wordt ingegeven door het feit dat het blinde geloof in vooruitgang van
die politici, hun vertrouwen in de ‘massa als basis’ en ten slotte hun gedweeë inpassing
in een oncontroleerbaar apparaat niets anders waren dan drie aspecten van hetzelfde
gegeven.’
Deze formulering is een tweesnijdend zwaard: die verraderlijke politici kunnen,
behalve de Duitse sociaaldemocraten die allang Benjamins mikpunt waren, ook de
sovjets zijn, het allernieuwste object van zijn woede. Elke twijfel verdwijnt als we
de Franse versie van zijn stellingen erbij pakken, door Benjamin zelf geschreven.
Daar wordt het ingetoomde geweld van de Duitse tekst voldoende gevierd om ruim
baan te geven aan ondubbelzinnige specificaties: ‘Wij, van onze kant, gaan uit van
de overtuiging dat de fundamentele zwakheden van de linkse politiek elkaar over en
weer in stand houden. En van die zwakheden stellen we er drie met name aan de
kaak: blind vertrouwen in de vooruitgang; blind vertrouwen in de kracht, de
gerechtigheid en de adequaatheid van de reacties die in de massa ontkiemen; blind
vertrouwen in de partij.’ Het doorslaggevende woord, ‘partij’, ontbreekt in de Duitse
tekst, maar klinkt er van begin tot eind op geheimzinnige wijze in door. Als we
bedenken dat Benjamin zelfs in 1938 nog niets had durven inbrengen tegen de
processen in Moskou, moet
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het natuurlijk vreselijk voor hem zijn geweest zijn hoop op Rusland te laten varen.
Maar dankzij die stellingen hadden Benjamins ‘historisch materialisme’ en zijn
‘dialectiek’ zich ten slotte wel moeten terugtrekken in hun natuurlijke habitat: die
van de absolute eenzaamheid, van het ontbreken van elke mogelijke band met een
bestaande praxis. Het verwerpelijke motto van zijn vriend Brecht (‘De partij heeft
duizend ogen, het individu maar twee’) zou geen enkele greep meer op hem hebben.
Zo duikt hier, meer dan waar ook in de stellingen, min of meer onverbloemd het
volstrekt paradoxale gebruik weer op dat Benjamin speciaal reserveerde voor de
termen die hij zelf preekte - niet alleen ‘historisch materialisme’ maar ook ‘dialectiek’.
Adorno verweet Benjamin niet ten onrechte dat hij te weinig ‘dialectisch’ was,
ondanks al zijn geloofsbelijdenissen. In feite is Benjamins dialectiek iets wat tegelijk
met hem is geboren en - misschien - sterft. Het is op zichzelf een allegorie, een
verwijzing naar iets anders dan wat het woord verkondigt. Hoe moeten we anders
een dialectiek opvatten die op geen enkele hegeliaanse of marxistische of welke
seculiere ‘stap voorwaarts’ dan ook mikt, maar de blik op een enkel punt richt: ‘Het
messiaanse tot stilstand brengen van het gebeuren’? Een raadselachtige toespeling,
die Benjamin toelichtte met een verwijzing naar een fijnzinnige passage van Focillon
over het ‘kortstondige geluk’ van het moment dat de naald van de weegschaal ‘ietsje
uitslaat’ en we getuige zijn van ‘het wonder van die aarzelende roerloosheid, de
nauwelijks waarneembare, lichte trilling die me bewijst dat ze leeft’. Een oprecht
‘historisch materialist’ zou deze regels met verontwaardigde ontsteltenis hebben
gelezen.
Toen de nazi's Parijs bezetten, in juni 1940, liet Stalin op de openbare gebouwen
van Moskou als feestelijk teken de vlaggen uitsteken. Tussen 9 en 13 juni waren
twee miljoen mensen naar het zuiden gevlucht, waaronder Benjamin. Na veel
vertraging was hij er met moeite in geslaagd een visum voor Amerika te bemachtigen.
Nu moest er een grens worden overgestoken. In september, te Marseille, deelde hij
zijn voorraad morfine, ‘genoeg om een paard om zeep te helpen,’ met Koestler. Op
de ochtend van 26 september vertrok hij met een klein groepje om de Spaanse grens
over te steken. Na een zware mars van twaalf uur, bereikten ze de grens. Deze hadden
ze echter uitgerekend die dag gesloten. Hun visa werden niet meer geaccepteerd.
's Nachts vergiftigde Benjamin zichzelf. De volgende ochtend liet hij een vriendin
roepen en gaf haar een korte brief voor Adorno. Daarna verloor hij het bewustzijn.
Zijn lotgenoten slaagden er ten slotte in, na allerlei tegenslag, de grens over te steken.
Zijn vriendin liet Benjamin op het kerkhof van Port Bou begraven.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

46
Een paar maanden later zou Hannah Arendt vergeefs zijn graf zoeken: ‘Het kerkhof
biedt uitzicht op de kleine baai, direct aan de Middellandse Zee; het bestaat uit in
het gesteente uitgehouwen terrassen; in dat gesteente worden ook de kisten geplaatst.
Het is een van de meest fantastische en allermooiste plekken die ik in mijn leven
ooit heb gezien.’
Verscheidene jaren later zou er een graf zijn opgedoken, apart van de andere, met
de naam Walter Benjamin in het hout uitgesneden. Volgens Scholem was het een
bedenksel van de op fooien beluste bewaker van het kerkhof. ‘Zeker, de plek is mooi;
het graf is apocrief.’
In: Corriere della sera van 26.9.1980

Prelude op de twintigste eeuw (Bouvard en Pécuchet van Gustave Flaubert)
Het Boek van onze eeuw denk, kom ik niet terecht bij de Recherche of
Ulysses of De man zonder eigenschappen, die majestueuze constructies, niet alleen
voorbeelden van genialiteit maar ook van de angstvallige nauwgezetheid en de
bezetenheid die De Mening tegenwoordig het verschuldigde respect betoont, net als
de kathedralen van tandenstokers die een eenzame ziel in de provincie tijdens de
beste jaren van zijn leven stilletjes in elkaar heeft geknutseld. In plaats daarvan denk
ik aan een boek dat ogenschijnlijk de bijzonder exclusieve sfeer van de negentiende
eeuw ademt, dat destijds werd geschreven en onvoltooid bleef ten gevolge van de
dood van de auteur. Ik denk aan Bouvard en Pécuchet van Gustave Flaubert. Dat
boek is het noodlottige plaveisel waarop al onze voetstappen worden gezet: in
Kamtsjatka en Patagonië, par les champs et par les grèves, door voorsteden en ruïnes,
overal waar het terrein is geëffend door deze twee titanen, die elkaar op een warme
zondagmiddag in de zomer op een bankje aan de boulevard Bourdon ontmoetten en
meteen zagen dat ze allebei een hoofddeksel droegen waarop ze hun naam hadden
geschreven: Bouvard, Pécuchet. ‘Kijk eens aan, we zijn op hetzelfde idee gekomen,
ALS IK AAN
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onze naam op ons hoofddeksel te schrijven!’ ‘Ja zeg! Anders zou iemand op kantoor
de mijne wel eens kunnen inpikken!’
Sub specie aeternitatis is de ontmoeting tussen die twee onbeduidende kopiïsten
niet minder veelbetekenend dan die tussen Napoleon en Goethe. En de twee
hoofdrolspelers verdienen de titel Heldhaftige Stichters van onze wereld. Zoals de
twaalf werken van Heracles overeenkomen met even zoveel sterrenbeelden van de
dierenriem, verplaatsen de miezerige avonturen van de twee ambtenaren die zich zo
gretig op het Weten beroepen zich van het ene uiteinde van onze Psychische Aarde
naar het andere en pakken ze haar volledig in. Hun hersenkronkels vormen het labyrint
waar ooit, met ruimhartig geloof, alles werd verwelkomd waar we al heel lang trots
op waren: de Wetenschappen en de Kunsten, in innige omhelzing. Zij spreken van
een wereld die voor het eerst al helemaal geschreven was: in kranten en recepten, in
bons mots en condoléances, in gewaagde paradoxen en schuchtere vermaningen, in
kille technische handleidingen en gidsen over spiritualiteit. En in dat Geschrift hechtte
elk element zich aan het andere dankzij een wonderbaarlijke universele lijm: de
Domheid.
Dat was de achtergrond van alles, waar voorbij alleen de stilte van siderale ruimtes
heerste. Bouvard en Pécuchet, tot op heden nog steeds onbegrepen genieën (ze hadden
minstens één voor een genie onontbeerlijke eigenschap: alle dingen letterlijk nemen),
en godbetert zelfs beschuldigd van imbeciliteit, hadden als eersten oog voor het
gruwelijke visioen van de ondoordringbaarheid van het Al. Ze zagen de Universele
Equivalentie die was bewerkstelligd door de Domheid, zoals de zieners het Unieke
ooit in een stofje én in de vlammende hemellichamen zagen. En ze begrepen ook dat
er aan zoiets Weergaloos geen woord viel toe te voegen. Er bleef maar één bewijs
van devotie over: die van het kopiëren, omdat de herhaling, zoals in elk ritueel, het
herdenken van het Onherhaalbare is.
‘Wat doen we daar allemaal mee? - Niet over nadenken! Kopiëren! We moeten
zorgen dat de bladzijde vol komt, dat het “monument” af komt. Gelijkwaardigheid
van alles, van het goede en het kwade, van de Schoonheid en de lelijkheid, van het
onbetekenende en het karakteristieke. Het enige echte zijn de verschijnselen.’ Als
hun avonturen achter de rug zijn, zetten ze een dubbele schrijflessenaar in elkaar.
Dan beginnen ze alles te kopiëren en kopen ze stapels oud papier voordat het op de
vuilnisbelt belandt. Het onvoltooide tweede deel van Bouvard en Pécuchet moest
een onafzienbaar stilstaand meer van citaten worden.
Tijdens zijn laatste jaren was Flaubert ‘een oud, verwoest hart’. Achter de
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ramen van het huis in Croisset keek hij naar de boten die over de Seine gleden en
voerde hij gesprekken met zijn hond. Hij vermeed het zelfs wandelingen te maken,
omdat die hem uiteindelijk onderdompelden in zwaarmoedigheid, hem dwongen in
zijn eigen gezelschap te verkeren. Dan greep het verleden hem bij de keel. Dan
bedacht hij dat hij niet alleen een fanatiek belijder van de ‘Kunst’ was (altijd met die
pathetische hoofdletter), maar ook ‘een onbeduidend naaistertje’, een ziel die zich
altijd had moeten afgrendelen voor een vlijmscherpe, pijnlijke gevoeligheid, niet
opgewassen tegen de druk van het leven. Misschien besefte zijn arts niet hoezeer hij
gelijk had toen hij hem een ‘uit de kluiten gewassen hysterische meid’ noemde.
‘Het leven is mijns inziens alleen draaglijk als we kans zien het te omzeilen,’
schreef Flaubert op een keer aan zijn vriendin George Sand. En door die woorden
heen schemert het ‘alomvattende voorgevoel’ van het leven dat hij, al heel jong, had
gehad: het had zich aan hem geopenbaard als ‘een misselijkmakende keukenlucht
die uit een ventilatieopening komt.’ Toch zou hij ernaar blijven hunkeren in de
zinsbegoocheling van het schrijven. In die laatste jaren, nadat zijn moeder was
gestorven en zijn inkomsten drastisch waren verminderd, was Flaubert plotseling in
een ‘grenzeloze eenzaamheid’ beland, uitgeput na een koppig volgehouden mars met
onbekende bestemming. En hij merkte dat hij tegelijkertijd ‘de woestijn, de reis en
de kameel’ was.
Wat hem omgaf was, opnieuw, een boek, een manuscript dat met tergende traagheid
aanzwol: Bouvard en Pécuchet, een ‘afgrijselijk boek’, een ‘onmogelijk boek’, ‘een
verpletterende en afschrikwekkende onderneming’, die hem soms absurd leek en niet
zo heel verschillend van die van zijn twee personages. Om zonder pedanterie de
stadia van hun epos te vertellen, las en annoteerde hij meer dan vijftienhonderd
boekwerken: merendeels zouteloos, zelfingenomen, hol, stompzinnig. In die
lachwekkende optocht belandden ten slotte ook de ‘grote schrijvers’. Overal vond
hij materiaal voor zijn ‘monument’, dat die naijverige, onverzadigbare godheid, dat
‘oneindige’ wezen waaraan hij het opdroeg waardig moest zijn: de Domheid.
Welke withete drift hitste hem zo op? Aanvankelijk de zucht naar wraak. Bouvard
en Pécuchet moest de gelegenheid bieden om ‘zijn gal te spuwen’, ‘stoom af te
blazen’. De opzet van het boek leek zich in één zin samen te ballen: ‘Ik zal de walging
die mijn tijdgenoten me inboezemen over hen uitkotsen.’ O argeloosheid! Net zo
argeloos als zijn personages waren geweest toen ze hun ambt hadden neergelegd en
hun kleine erfenis opsoupeerden door zich op het land terug te trekken om het Weten
te verkennen, had ook hun bedenker - uitgerekend hij, de belijder van de
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‘Kunst’ - zichzelf wijsgemaakt dat hij die twee personages gebruikte om iets aan te
tonen, om er een onzichtbare Vijand mee om de oren te slaan. In plaats daarvan
verslonden die twee personages hun bedenker. ‘Madame Bovary c'est moi,’ die
wereldberoemde zin, onthult zijn esoterische betekenis alleen wanneer we hem
opvatten als een uitvloeisel van een theorema dat Flaubert niet had uitgesproken
maar wel ontdekt: ‘We zijn allemaal Bouvard en Pécuchet’ (en Flaubert natuurlijk
op de eerste plaats).
Dit is de bliksemschicht die zijn laatste jaren verlichtte. Naarmate onze twee helden
zich vol vertrouwen op de tuinarchitectuur wierpen (waarbij ze ongemerkt de
Avant-garde uitvonden en om zeep hielpen) op de invloed van het Keltisch, de
geologie en de mnemotechniek, op de tragedie en de pedagogiek, de politiek en het
magnetisme - en hun bedenker om hen te volgen nauwgezet duizenden onverdraaglijke
bladzijden doorworstelde - kwam Flaubert steeds dichter bij de tenenkrommende
waarheid: ‘Ik ben zo vol van Bouvard en Pécuchet dat ik hun ben geworden! Hun
domheid is de mijne en dat wordt mijn dood.’
Zoals het soort ‘Kunst’ waar Flaubert het altijd over had, zelfs in de brieven aan
zijn nichtje, vergeleken met de kunst waar Horatius en Pope over hadden gesproken
een, zeg maar, opmerkelijk karakter had, is ook de Domheid die het onderwerp van
Bouvard en Pécuchet is een ongehoord, verbluffend verschijnsel. Ook zij vereiste
een hoofdletter. Maar waarom drong die eeuwenoude eigenschap van de mens zich
uitgerekend toen met zoveel pretenties op de voorgrond? Daarvoor moet hier een
historisch intermezzo worden uitgediept. Aan het begin van de negentiende eeuw is
men getuige van een tweeledige opleving: van de Domheid en van de Kitsch. Beiden
zijn eeuwige machten, waarvan we de sporen overal en in elke tijd kunnen herkennen,
maar op een bepaald moment in de geschiedenis onthullen ze hun Medusagezicht.
Sindsdien komt alles ter wereld in gezelschap van een armzalig afgietsel. Niet alleen
alle snuisterijen maar ook alle ideeën.
Zoals er een romantische en een klassieke Kitsch bestaat, een gotische en een
‘moderne’, zo herformuleert de Domheid ook de leer van Plato en de paleontologie,
passies en gevolgtrekkingen, opstand en feodaal stelsel, ongelovigheid en devotie.
De twee bonshommes Bouvard en Pécuchet (en Flaubert in hen) ontdekken dus dat
de Domheid niet langer een kenmerk van bepaalde opvattingen is. Integendeel, met
de onverstoorbare gelijkmoedigheid van een god verspreidt ze zich naar alle kanten:
onder gelovigen en atheïsten, plattelandsbewoners en stedelingen, lyrische zangers
en landmeters. Domheid is het bloedbeluste papieren rijk van de Mening.
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Dus is Bouvard en Pécuchet niet de geschiedenis van twee deerniswekkende
zwakbegaafden die grip op het Weten proberen te krijgen en telkens wegzakken in
het drijfzand. Het is, integendeel, de unieke, onontkoombare moderne Odysseus, het
zenuwslopende parcours dat elke ‘nieuwe mens’ noodgedwongen moet afleggen, in
de tijd van Flaubert net zo goed als nu. Het Weten triomfeert zodra elke Wijsheid in
de diepte is verdwenen - en ook de Smaak, die daar de laatste bescheiden, ongrijpbare
erfgenaam van was. Bij gebrek aan een initiatie bevindt iedereen zich tegenover het
Weten in dezelfde positie als Bouvard en Pécuchet, en net als zij zijn de ‘nieuwe
mensen’ volkomen vormloos, onbeschreven bladen, (dat beweerden de filosofen,
om ze zelf te kunnen beschrijven), rekbare, lege lichamen, zonder wortels, maar des
te meer gedreven door die vermaledijde goede wil om iets te creëren wat niet kan
worden gecreëerd maar wat we alleen al kunnen hebben: wortels. Ze klampen zich
vast aan het Weten, of aan elke afzonderlijke tak van de grote boom van het Weten,
om zich tussen de twijgen te verstoppen en zich daar door de aarde te laten voeden.
Maar elke tak breekt af. Hun niets is nog steeds te zwaar.
Flaubert erkende dat ook hij (net als wij allemaal) een ‘nieuwe mens’ was. Hij
wist dat hij een Odysseus vertelde zonder een Ithaka om af te meren. Maar hij vertelde
ook om het enige antigif dat hij doeltreffend achtte zo zwaar mogelijk op de proef
te stellen: ‘de Kunst’. Misschien dacht hij dat ‘de Kunst’ de Domheid tot een
allerlaatste en misschien nog raadselachtiger metamorfose kon dwingen. De
metamorfose waarop hij ooit in een van zijn brieven had gezinspeeld: ‘Meesterwerken
zijn dom, ze stralen rust uit, zoals de voortbrengselen van de natuur zelf, zoals grote
dieren en bergen.’ En Bouvard en Pécuchet kijkt ons tegenwoordig aan als een groot,
ondoorgrondelijk dier.
In: Corriere della sera van 5.2.1980

Het mooie duister (Hugo von Hofmannsthal)
DIE FRAU OHNE Schatten geniet de faam behalve een van de mooiste ook een van de

moeilijkste libretti te zijn die we kennen. Een terechte faam. De moeilijkheid zit
vooral in de vooronderstellingen van de opera. Stel je een door dromen, hersenspin-
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sels, doden, ongeborenen, spookbeelden, elfen en heraldische dieren bevolkte wereld
voor. En een landschap dat bij die wezens past, felgekleurd, zwart water, binnen de
ommuring van de Maanbergen rondcirkelende valken. Midden in dat landschap van
ondoordringbaar licht een minuscule draaikolk, een trechterhals die uitloopt op een
duister oord, dat niets anders is dan een bezinksel van de zogenaamde werkelijkheid,
stoffig en smerig: het huisje van de Verver, waar het drama zich toespitst. Om Die
Frau ohne Schatten te begrijpen is het nuttig deze dimensies voor ogen te houden:
de mensenwereld als een klein mozaïeksteentje, een exotische uitzondering in het
inwendige van de Geestenwereld, een vreemde wereld, enigszins afwijkend, waarvan
het paleis van de keizer, met zijn terras en zijn betoverende tuinen, een ultieme
manifestatie is. In het hutje van de Verver wordt gegeten, gedronken, gezwoegd,
gescholden, geslapen. In de Geestenwereld is elke handeling magisch en de
metamorfose wet. De jacht overdag en de liefde in de nacht bepalen de onveranderlijke
slingerbeweging van haar ritme. En het ene gaat over in het andere: de keizerin is
de prooi van de liefde en ook het opgejaagde dier blijkt de keizerin. Alles cirkelt om
haar: ‘magisch wezen in een magisch bed - wezen dat de metamorfose bewerkstelligt,
die metamorfose zelf uitlokt, onvindbaar voor iedereen, behalve voor die ene, die je
betovert.’ (Deze woorden werden een paar dagen na de première van Die Frau ohne
Schatten door Hofmannsthal tussen zijn andere aantekeningen opgeschreven.)
Hofmannsthal was zich perfect bewust van de moeilijkheid van het lezen van zijn
libretto. Daarom had hij in ‘een introductie tot de tekst’ voorzien en die toevertrouwd
aan Max Mell. ‘Het publiek kan geen toegang krijgen tot deze opera als het niet is
voorbereid,’ de introductie van Mell moet ‘de weg tot het begrijpen van de
vervlochtenheid van motieven en symbolen effenen’: dat schreef Hofmannsthal
Strauss in april 1915. Maar Mells geplande introductie werd nooit geschreven. Wat
ons wel is nagelaten, is echter veel belangwekkender: een reeks aantekeningen,
gestart in 1916 onder de titel Ad me ipsum, waarin Hofmannsthal via raadselachtige
verwijzingen een kostelijk profiel van zijn leven en zijn werk heeft geschetst, een
verplicht parcours voor iedereen die hem wil benaderen. Maar de aantekeningen bij
Ad me ipsum dragen de volgende ondertitel: Met betrekking tot Die Frau ohne
Schatten en het voorgenomen werk van Max Mell. Dus was het Die Frau ohne
Schatten die dat boekwerk over hemzelf had uitgelokt, het enige dat Hofmannsthal
ons heeft nagelaten. Teken dat die opera een soort bekentenis in geheimtaal was.
Haar begrijpen maakte het noodzakelijk het hele traject dat de schrijver had afgelegd
nogmaals te doorlopen.
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En meteen aan het begin van Ad me ipsum vinden we het meest kenmerkende woord
van Hofmannsthal, het passepartout naar zijn geheimen: preëxistentie. ‘Preëxistentie,
glorieuze en hachelijke toestand.’ Maar wat is die preëxistentie?
Hermann Bahr vertelt hoe hij zich, op een dag in april 1891, in een café in Wenen
bevond: hij bladerde de kranten en tijdschriften door, zocht naar recensies, namen.
En hij zag een nieuwe naam: Loris. Wat een vreemde naam! Het kon de naam van
een poedeltje en van een cocotte zijn. En wat klonk ze Weens, die naam! Hij las, bij
voorbaat ironisch. Maar al na twee zinnen was hij totaal verbluft: ‘Mijn ziel werd
door een onvoorzien licht verblind. Een literaire coup de foudre.’ Bahr legde zijn
lepeltje op tafel en raakte zijn koffie niet meer aan. En ging meteen op zoek naar
Loris. Op de redactie van het tijdschrift gaven ze hem met een bevreemde glimlach
antwoord. Intussen probeerde Bahr te raden: Loris moest, in weerwil van zijn naam,
een fransman zijn, ‘een psycholoog en een psychagoog,’ een man van rond de vijftig,
die een afgewogen rijpheid en elegantie had bereikt, die alles had gezien en begrepen
en als teken van superieur dédain een subtiel vleugje boulevard aan zijn regels meegaf.
Of anders kon het iemand uit Wenen zijn die lange jaren in Parijs had doorgebracht,
misschien wel op het Oostenrijkse gezantschap. Hij had vast en zeker omgang gehad
met Flaubert, de Goncourts, Toergenjev, en zijn proza was doordrenkt van een licht
grootsteeds parfum, broeierig en zoet. De volgende dag zat Bahr opnieuw in het café.
Loris kwam naar hem toe. Hij was zeventien, droeg nog de korte broek van de
middelbare scholier. Bahr merkte meteen zijn bedachtzame meisjesogen op, zijn
argeloze koketterie, zijn soepele lichaam, als van een page, de ongeduldige nervositeit
van de moderne mens. De aantrekkingskracht die van Loris uitging was immens,
maar ook gemengd met iets verontrustends, een vleugje andere wereld. Bahr schreef
indertijd onheilspellende woorden: ‘Zijn superieure kunst kent geen gevoel, zijn ziel
geen gevoelig gedeelte. Hij leeft alleen vanuit zijn zenuwen, zijn zintuigen, zijn
hersens; hij voelt niets. Hij kent geen passie, geen geestdrift, geen pathos. Hij kijkt
naar het leven en de wereld alsof hij ze van een ver hemellichaam aanschouwde; zo
bekijken wij planten of stenen.’ Dat is de verschijning van Hofmannsthal in de
‘glorieuze en hachelijke toestand’ van de preëxistentie.
Hofmannsthal leed zijn leven lang onder de gevolgen van een erfzonde die alleen
op hem drukte en die alleen de schuldige zelf had opgemerkt: de zonde alles te hebben
begrepen en gezien nog voordat hij het had beleefd. Als de adolescent Loris de zware
gordijnen in het ouderlijk huis opzij schuift en op de bladzijden van de wereld
verschijnt, is zijn woordgebruik volstrekt volwassen, beheerst, welover-
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wogen, de toon ervan krenkend of zachtmoedig, maar in elk geval oprecht. Een engel
met het zwaard van de gerechtigheid bereidt de weg voor die jongeman, wiens
zekerheden beslist geen eigen verdiensten zijn. Het is genade, en anders niet. De
betovering die om hem heen hing, werd door veel mensen waargenomen. En als we
Loris' bladzijden nu lezen, verbazen we ons opnieuw, net als Bahr overkwam. De
tijd heeft ze niet aangetast. Integendeel, die heeft hun glinsterende, ongefundeerde
oprechtheid nog raadselachtiger gemaakt.
Op een dag vond de schrijver in zijn privé-taal de naam om die bevoorrechte
toestand, die veelvormige roes, de almacht waarmee ze onder het pseudoniem Loris
was uitgebot aan te duiden: preëxistentie. Dat woord heeft een betekenis die zich in
hem openbaart en sluit, als een zegel. Preëxistentie is de magie van een perceptie
waarbij alles transparant is, elk ding in het andere overgaat, ‘een weefsel waarin
maansikkels, sterrenstelsels, wijnranken en bloemen, mensen en zielen in elkaar
overlopen.’ Preëxistentie is het terras achter de maanbergen waar de keizerin uit Die
Frau ohne Schatten wacht op de terugkeer van haar minnaar van de jacht. Het
‘bonkende hart’ van de keizerin is hetzelfde dat Loris beklemt. De keizerin is een
avatar van Hofmannsthal.
Maar er ontbreekt iets aan de preëxistentie: de loutere zwaartekracht, het gewicht
dat een schaduw op de grond werpt. Het onbelemmerd dankzij de transparantie in
elkaar overgaan van de vormen is te gemakkelijk. Er moet nog iets anders worden
waargenomen: ‘het verschrikkelijke besef van de werkelijkheid’ dat ‘alles met ijzeren
banden bijeenhield’. Vanaf een bepaald moment in zijn leven, tot zijn dood naast
zijn zoon die zichzelf van het leven heeft beroofd, wordt Hofmannsthal aangetrokken
door de ijzigheid van die ijzeren banden. Zijn hand strijkt langs het lemmet van de
noodzaak. Het is die ijzige kou, en beslist niet de warmte van het Menselijke - die
hij overigens heel goed kende - die hem biologeert. Het is de ijzige kou van de
noodzaak waar de keizerin tijdens haar zoektocht naar een schaduw op stuit. Het is
de ijzige kou die ze gewaarwordt als ze de schaduw van de vrouw van de Verver
heeft losgerukt maar nog niet aan haar eigen lichaam gehecht: een hachelijk moment,
als een schaduw door de lucht zweeft en bij niemand hoort. Op dat moment geeft de
keizerin zich rekenschap van de magische balans die de wereld in stand houdt: elk
ding dat iemand wegpakt wordt van zijn natuurlijke plek losgerukt, zoals de schaduw
wordt losgerukt van de voeten van de vrouw van de Verver. Als de grillige, vluchtige
dromen van de dochter van de Koning der Geesten eenmaal van de eenzaamheid van
haar terras naar de stad van de mensen zijn verplaatst,
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worden ze het equivalent van een reeks moorden. Dan trekt de keizerin zich terug,
doet ze troonsafstand. En troonsafstand is het synoniem dat de roemrijke negentiende
eeuw had geïntroduceerd voor een bloedig woord: offer.
Ik zou de luisteraars en lezers van Die Frau ohne Schatten ervan af willen brengen
deze opera op te vatten zoals ze gewoonlijk wordt voorgesteld: dus als een compositie
tot meerdere eer en glorie van het huwelijk. Voor die interpretatie, die met
vooruitziende blik lijkt te streven naar de platitudes van op de plaat vastgelegde
uitvoeringen, zijn de auteurs zelf eerlijk gezegd grotendeels verantwoordelijk. Maar
hoe vaak hebben auteurs geen moeite gedaan om lezers van de waarheid in hun werk
af te leiden! Daar is Hofmannsthal een sprekend voorbeeld van: en daar is hij dermate
goed in geslaagd dat hij, een schrijver met een voorliefde voor duisternis en wanhopige
dierlijke zwijgzaamheid, vele decennia lang en voor veel mensen voor een
fijnbesnaarde en kalme Europese geest doorging, enigszins esthetiserend maar altijd
bereid om een weloverwogen uiteenzetting voor een select gezelschap te houden.
Het echte onderwerp van Die Frau ohne Schatten is volstrekt privé en geheim: de
overgang van de preëxistentie naar de existentie, van een helverlichte toestand ‘zonder
lotsbestemming’ naar gehoorzaamheid aan de onoverwinnelijke duisternis van het
lot. Die overgang is in de opera vermomd als een proces van geleidelijk toenemende
duisternis: van de bonte kleuren, de vogelveren, het schitterende wit van de gazelle,
het rood van de valk van de preëxistentie, gaan we over naar een dichte, fonkelende
schaduw. Dat is de kleur van Strauss' orkest, het kenmerk van de harmonie die hij
bij voorbaat samen met Hofmannsthal heeft bepaald. Die Frau ohne Schatten is een
eerbetoon aan de mooie duisternis.
Preëxistentie is een soevereine esthetische roerloosheid die alles absorbeert, alles
omvat, alles met haar glans overdekt. Het is een wereld van een metamorfose zonder
einde en zonder doel, die niets meer wil dan zichzelf. Preëxistentie is geluk dat
onlosmakelijk is verbonden met een vloek. En dat is wat Hofmannsthal na de vluchtige
verschijning van Loris zijn leven lang zal proberen: die volmaakte cirkel verbreken,
van de maagdelijke totaliteit overstappen naar het afzonderlijke element, om dat
aandachtig te bekijken en vervolgens van daaruit terug te keren naar de metamorfose
en de totaliteit, maar ditmaal in gang gezet door het offer en niet langer alleen door
esthetiek. Dat is het enige wat de keizerin in Die Frau ohne Schatten wil. Als vorst
van de Aarde van de Preëxistentie, voelde Hofmannsthal zijn heerschappij als een
knagende schuld. En hij veroordeelde zichzelf tweemaal: de eerste keer in 1902, toen
hij zijn Brief van Lord Chandos schreef. Toen ‘verpulverden
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de woorden in zijn mond als beschimmelde paddenstoelen’, terwijl zijn geest het
gepiep van ratten in doodsnood hoorde. De tweede keer veroordeelde Hofmannsthal
zichzelf bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Vanaf juli 1914 hield hij op
met dromen. Maar een paar dagen eerder had hij gedroomd dat een rechtbank van
de Franse revolutie hem ter dood had veroordeeld. Tussen deze twee veroordelingen
in ontstaat het idee voor en de eerste uitwerking van Die Frau ohne Schatten: een
wonderbaarlijk goed mislukte poging om zichzelf te redden, een werk waarin
Hofmannsthal zich laat verleiden tot een socialistisch realisme van zichzelf, waarin
hij met de angstvalligheid van de moraalridder symbolen opstapelt, een opera die
even positief is als haar positieve, stichtelijke personages, strevend naar een
onbevangen schoonheid welke beslist niet die van de hervonden Mens is, maar het
pathos van een wezen uit de Geestenwereld dat bereid is zijn transparantie te verliezen.
Vanwege de details die wel in het een maar niet in het ander staan, moeten verhaal
en libretto altijd samen worden gelezen, als elkaars spiegelbeeld. En als we naar de
laatste woorden van het verhaal gaan, lezen we dat op de talisman die de keizerin op
haar boezem draagt ‘de woorden van haar vervloeking waren verdwenen en er in
plaats daarvan letters en versregels verschenen die het mysterie van de eeuwige keten
van alle aardse dingen bezongen.’ Wel, dat is exact de formulering van de
preëxistentie, die de keizerin had besloten op te geven door het terras achter de
Maanbergen te verlaten. Einde en begin vallen samen: het verschil zit alleen in het
offerelement, dat voortaan onzichtbaar door de aderen van de dochter van de Koning
der Geesten circuleert. Aan dat element ontleent ze haar schaduw.
‘De Bella Tenebra’ in: Programma di sala del
Teatro Alla Scala, bij gelegenheid van
Die Frau ohne Schatten van Richard Strauss, 6.3.1986
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Voor altijd oorlog (Karl Kraus)
Over ‘De laatste dagen van de mensheid’ van Karl Kraus
der Menschheit staat in het centrum van het werk van Karl Kraus
zoals de Minotaurus in het labyrint. Al zijn essays, aforismen, pamfletten en liederen
ontmoeten elkaar in dit onmogelijk te spelen toneelstuk, dat ruimte biedt aan alle
genres en alle literaire stijlen, net zoals de werkelijkheid waar hij het over heeft - de
onmogelijk na te spelen gebeurtenis die de Eerste Wereldoorlog was - de meest
subtiele en ongehoorde gruwelvarianten omvat. Voor Kraus was de oorlog van meet
af aan een zinsbegoochelende kakafonie van stemmen, van de dagelijkse,
onvermijdelijke, afschuwelijke kreet: ‘Extra editie!’ tot de kletspraatjes van de
oploopjes; van de triomfantelijke, onbenullige verklaringen van de Machthebbers
tot de ‘kleurige stukjes’ van de pers en de onuitgesproken jammerklacht van de
slachtoffers. ‘Er is geen enkele stem door Kraus veronachtzaamd, hij werd gegrepen
door elk afzonderlijk geluid van de oorlog en reproduceerde dat met overrompelende
kracht,’ schreef Elias Canetti, die vele malen naar Kraus was komen luisteren als hij
in Wenen in het theater scènes uit de Letzten Tage voorlas. Dus terwijl de meest
illustere schrijvers van die tijd, op een hoogst enkele uitzondering na, een
beschamende vertoning gaven door op de een of andere manier in ronkende
bewoordingen mee te doen aan het krijgsgezang, was Kraus de enige die dat
onthutsende gebeuren op het moment dat het zich voltrok in al zijn aspecten op schrift
wist vast te leggen: ‘De wereldoorlog is volledig te vinden in Die letzten Tage der
Menschheit, zonder troostende woorden en doekjes voor het bloeden, zonder
verfraaiingen, zonder de bittere pil te vergulden maar vooral, en dat is het
belangrijkste, zonder verzachtende omstandigheden’ (Canetti). Om dat te bereiken,
moest Kraus zich laten meesleuren door een verzengend delirium, als een sjamaan
op een eindeloze zwerftocht langs die stemmen op de duizend oorlogslocaties, van
de loopgraven tot de hoofdkwartieren, van vakantieoorden tot keizerlijke paleizen,
van de binnenkamers van de bourgeoisie tot de cafés. Het resultaat dient zich aan
als een omvangrijke ‘zwerfkei’ in de literatuur van de twintigste eeuw en veegt elke
categorie van tafel: om te beginnen die van de ‘tragedie’, waar de ondertitel met
wrange spot op zinspeelt, want de tragedie veronderstelt minstens enig schuldbesef,
terwijl in dit geval honderden personages - onder wie we bijvoorbeeld de twee keizers
aantreffen, Franz Jozef en Wilhelm II en verscheidene sluwe machthebbers, maar
ook een welbespraakte journaliste en veel van die vrije krantenlezers die de stem
van de massa vormen - één eigenschap gemeen hebben: een schrikbarende
lachwekkendheid, gezien hun gemeenschappelijke onwetendheid over wat ze
aanrichten en te verduren krijgen, die zich tevreden stellen met het aan elkaar doorDIE LETZTEN TAGE
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vertellen van gemeenplaatsen, en ‘hun steentje bijdragen’ aan het altaar waar ze
getuige zijn van het Heilig Huwelijk tussen Domheid en Macht. Zoals Kraus alle
gruwelen van de oorlog al had gezien in het gemoedelijke leven in het Wenen van
begin twintigste eeuw, zag hij in de Eerste Wereldoorlog niet alleen het nazisme (dat
we hier, nog voordat de naam bestond, verbazingwekkend helder beschreven zien)
haarscherp, maar ook de jaren waarin wij leven: Het tijdperk van de slachting. Daarom
zijn de woorden waarmee Kraus de Letzten Tage inleidde evengoed tot ons als tot
zijn toenmalige lezers gericht: ‘De bezoekers van de verschillende theaters op deze
wereld zouden er niet tegen opgewassen zijn. Want het is bloed van hun bloed en
materie van de materie van die onwerkelijke jaren, onvoorstelbaar, ondoorgrondelijk
voor elk waakzaam intellect, ontoegankelijk voor elke herinnering en slechts bewaard
in een wrede droom over die jaren, waarin operettespelers de tragedie van de mensheid
opvoerden.’
Karl Kraus (1874-1936) richtte in 1899 in Wenen een tijdschrift op, de ‘Fackel’,
die zevendertig jaar lang onafgebroken ‘het verraad, de aardschokken, het gif en de
branden van de mundus intelligibilis’ (Walter Benjamin) uitbazuinde. In dat tijdschrift
verscheen een groot gedeelte van de teksten - essays, glossen, polemieken, aforismen
en liederen - die Kraus later uitwerkte en in boekvorm uitgaf. Zo ging het ook met
bepaalde scènes uit Die letzten Tage der Menschheit. Kraus schreef het grootste deel
van de tekst tijdens de oorlog en las een aantal scènes meermalen in het openbaar
voor. Na afloop bleef hij er aan werken tot 1922, toen de definitieve versie verscheen.
1980, uit: Honderd brieven aan een onbekende lezer

Voor altijd oorlog (Karl Kraus)
‘WIE ZOU ZICH wagen aan het schrijven van een introductie bij Die letzten Tage der
Menschheit. Dat zou niet alleen arrogant maar ook overbodig zijn. Zo'n introductie
sjouwt iedereen al met zich mee die in deze eeuw is geboren, dus veroordeeld erin
te leven.’1 Dat schreef Elias Canetti, die negen jaar lang ‘elk gesproken of geschreven
woord van Karl

1

E. Canetti, Der neue Karl Kraus in Das Gewissen der Worte, München, 1974, blz. 238.
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Kraus op zich had laten inwerken, waarvan vijf zonder enig verzet en vier met een
steeds kritischer instelling.’2 Wat volgt is geen introductie, maar een plukje
willekeurige glossen die groeien rond verscheidene aanhechtingspunten van die
majesteitelijke en monsterlijke constructie onder de naam Die letzten Tage der
Menschheit.
Kraus' meest fundamentele en telkens terugkerende ervaringen hadden een akoestisch
karakter. Hij hoorde stemmen, net als Hildegard von Bingen, net als Angela da
Foligno, net als zo veel anonieme schizofrenen, maar zijn stemmen waren veel
alarmerender, omdat ze lichamen hadden, door de straten van Wenen zwierven, in
cafés zaten en zelfs een trouwhartige glimlach vertoonden. Hun klanken sloegen als
golven over hem heen; die moorddadige horde hield steevast zijn ‘drievoudige
eenzaamheid gezelschap: in het café, waar Kraus alleen is met zijn vijand; in het
nachtelijke vertrek waar hij alleen is met zijn demon, en in de conferentiezaal, waar
hij alleen is met zijn werk.’3 Daar, op een leeg podium, achter een tafeltje, werd hij
zelf de-stem-die-alle-stemmen-omvat, terwijl in het duister weer andere onbekende
wezens in de ‘Woeste Horde’ uit de legende veranderden. ‘Stel u voor dat de Woeste
Horde plaatsneemt in een zaal, opgesloten door degene die haar opriep en erheen
bracht, gedwongen daar in doodse stilte te blijven zitten, en vervolgens onophoudelijk
herinnerd aan haar ware aard.’4 Door die stem heen klonk een trilling die de hele zaal
deed sidderen: ‘stoelen en mensen leken het onder die siddering te begeven, en het
zou me niet verbaasd hebben wanneer de stoelen waren dichtgeklapt.’5 Die
bijeenkomsten, met hun vurige, magische ontladingen, werden meer dan zevenhonderd
maal herhaald, heel vaak in Wenen. En volgens getuigen waren de lezingen in Wenen
het meest gedenkwaardig. Omdat Kraus dat stuk grond en die lucht nodig had voor
zijn zinsbegoochelende woorden. Als een echte demon zat hij vast aan een klein
rondje aarde, getrokken met een onzichtbare passer. Aan díe grond ontleende hij zijn
vermogens en aan díe grond gaf hij ze terug.
Kraus hield zijn eerste openbare lezing in Wenen, op 3 mei 1910, met op het
programma drie teksten die uitermate geschikt waren om zichzelf te presenteren: het
meedogenloze maar flitsende Heine und die Folgen (waarin Kraus beweerde eens
en voorgoed een scheiding der geesten aan te brengen binnen de literatuur van de
décadence), die Chinesische Mauer en Die Welt

2
3

4
5

Ibid. blz. 239.
W. Benjamin, Karl Kraus in Gesammelte Schriften, deel II, band I, Frankfurt, 1977, blz. 354.
Het essay is gedeeltelijk vertaald in Raster 33/1984 en in z'n geheel in Maar een storm waait
uit het paradijs (SUN, 1996), een bundel filosofische essays van Benjamin over taal en
geschiedenis.
E. Canetti, Die Fackel im Ohr, München, 1980, blz. 81
Loc. cit..
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der Plakate, fragmenten van een visionaire essaykunst - en, heel kort, Monsieur le
Bourreau, adembenemend frivool - die het erotische achterkamertje van een wasserij
in Chinatown in rechtstreeks verband brengt met een ophanden zijnde planetaire
uitbarsting, terwijl het geheel naderhand wordt onderstreept door een aantal te hooi
en te gras opduikende reclameteksten. Kraus had indertijd als essayist nog maar net
die mate van rijpheid bereikt die alomvattend is, klaar om de tentakels van een
omnivore en toen al ‘gepantserde’6 taal, met de meest schitterende syntactische
vondsten, uit te steken naar de nieuwste enormiteiten, de nieuwste onbenulligheden
die de Neue freie Presse hem elke dag bood - en meer vroeg Kraus niet.
Dat alles was echter niets anders dan een laatste dekmantel voordat de demonische
substantie van zijn woorden, levensgevaarlijk voor wie ermee in aanraking kwam,
zich prijsgaf. Dat moment zou een paar jaar later volgen, op de dag dat hij passages
uit zijn ‘Tragedie in vijf bedrijven’, Die letzten Tage der Menschheit, in het openbaar
zou voorlezen. Buiten woedde nog steeds de oorlog, en in het duister van de zaal
herhaalde dat schriele mannetje, met een ‘gezicht dat zo beweeglijk was dat het geen
enkele herkenbare uitdrukking aannam, indringend en vreemd als van een nieuwe
diersoort, anders dan alle bekende beesten,’7 de oorlog. Hij herhaalde haar als een
verouderd, rammelend toneelstuk in een theater ergens in de provincie, terwijl de
oorlog voortduurde. Deze man, die vanaf het begin was achtervolgd door akoestische
hallucinaties, die vanaf het begin met de onverzettelijkheid van een Chinees uit de
Oudheid had geloofd dat de meest schandalige feiten rechtstreeks te maken hadden
met door hem op de Graben opgevangen gespreksflarden, deze man was er eindelijk,
door de meest geslaagde coup de theatre van zijn leven, in geslaagd de situatie om
te keren: die ingrijpende gebeurtenis, die iedereen ontging én iedereen aanging, vond,
terwijl ze plaatshad, haar zinsbegoochelende weerwoord, haar klankbord op het lege
podium van een Weens theater, aan een tafeltje. Sterker nog: daar weerklonk de stem
die de feiten tot leven riep, precies zoals de feiten zijn stem tot leven riepen. En als
de oorlog was afgelopen, zou dat doorgaan: hij voegde steeds weer nieuwe taferelen
aan die almaar uitdijende tekst toe, die samen met de oorlog in omvang was
toegenomen en ten slotte zodanig was uitgedijd, dat de omvang ervan voor geen
enkel theater meer bruikbaar was, maar uiteindelijk wel als enige geschikt, wel als
enige passend was voor de stem-die-alle-stemmen-insluit, voor zijn gave als sjamaan,
die het hem mogelijk had gemaakt alle mogelijke gevangenen, van krantenverkopers
tot officiële blaaskaken, van la Schalek tot de oude Biach, van vader-

6
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E. Canetti, Der neue Karl Kraus, cit., blz. 234.
E. Canetti, Die Fackel im Ohr, cit. blz. 84.
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landslievende huisvrouwen tot ceremoniemeesters aan het hof, van kooplui en dichters
tot de twee keizers, in het web van het woord op te sluiten.
Wie oog heeft voor dit onthutsende beeld van een sjamaan met een gesteven boordje,
kleine, ovalen brillenglazen en fijnbesneden gelaatstrekken, kan ook zien hoe Die
letzten Tage der Menschheit volledig afwijkt van elk literair genre: het is zeker geen
schoolvoorbeeld van ‘documentair theater’ of ‘episch theater’ of ‘politiek theater’
of ‘absurdistisch theater’, zoals de pathetische categorieën luiden die men op dit
werk heeft willen toepassen (en die zich er moeiteloos op zouden laten toepassen,
al zou de essentie dan natuurlijk wel verloren gaan) maar magische praxis, magie
uit een ver, bloedstollend verleden, waar adem en bloed zich mengen, waar elke
naam bij voorbaat behekst is, waar elke uitdrukking zich zonder enige
terughoudendheid, zonder enige schroom, uitlevert aan de ‘luimen van de omgeving’,
zoals Kraus zelf ooit met snijdend understatement zei, om eraan toe te voegen: ‘Het
is deze stortvloed, dit kluwen van namen en manieren, stemmen en gezichten,
verschijningen en herinneringen, citaten en manifesten, kranten en geruchten, afval
en allerlei andere zaken, die mij op een willekeurig moment het sein tot de aanval
geeft - en dan kan elke letter van het alfabet noodlottig worden.’8
Kraus signaleert dat zich om de wereld heen een nieuw astraal lichaam heeft
ontwikkeld, bestaande uit flarden van zinnen, bolsters vol ronddolende beelden,
schilfers van klanken. Als een roerloze mantel overdekt het de aarde. En elke
beweging van de taal is vooral een verwoede poging om lucht te krijgen onder die
mantel en te proberen hem ten slotte kapot te scheuren. Deze nieuwe loden hemel
had jarenlang een werkelijkheid afgedekt die zich onbekommerd door de straten van
Wenen voortbewoog. Toen al had Kraus zich vast voorgenomen aan te tonen dat die
stripfiguurtjes van dichtbij duivelse trekken vertoonden en even zovele
ceremoniemeesters van de ondergang bleken. Maar inmiddels had die achtergrond
van onbenullige feitjes zich ontpopt tot een decor dat plotseling in de schijnwerpers
wordt gezet: van de slachting. Om Die letzten Tage der Menschheit te schrijven had
Kraus, naast de plaatselijke kronieken, nauwelijks behoefte aan wat voor toevoeging
of verandering van perspectief ook. Hij verzamelde zijn gebruikelijke materiaal en
zorgde dat dat duidelijk afstak tegen een nieuwe achtergrond. De ‘muur van vuur’
waartegen zijn hallucinaties zich in de stilte van zijn kamer aftekenden (‘Ik heb de

8

K. Kraus, Pro domo et mundo (1912) in Beim Wort genommen, München, 1955, blz. 294-95.
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benodigde ervaringen vóór me op de muur van vuur die ik vanaf mijn bureau zie’)9,
was gewoon de ‘vlammenzee’10 geworden die in elk oorlogstheater als achtergrond
dient. Daar traden nu zijn welbespraakte personages op, samen met de talloze
‘gevallenen ter bevordering van het toerisme’.11 Daar traden de schimmen op die
zich steeds sneller lieten verslinden, tot de ‘vlammenzee’ een kosmisch voorhangsel
zou worden en de planeet in vlammen hulde.
Die letzten Tage der Menschheit heeft slechts één literair precedent, waarvan Kraus
niet op de hoogte kan zijn geweest, en waar ook wij nauwelijks van kunnen weten,
omdat een deel van het materiaal nog steeds niet is uitgegeven: het ‘tweede deel’
van Bouvard en Pécuchet, de ‘copie’ genaamd, die opeenhoping van citaten, op dit
moment in de gemeentebibliotheek van Rouen verzameld in acht gebonden delen
van rond de driehonderd bladzijden elk. Die stortvloed is het equivalent in vredestijd
van wat de zevenhonderd tweeënnegentig bladzijden van Die letzten Tage der
Menschheit, bijna de helft bestaande uit citaten, in oorlogstijd waren. Beide teksten
kunnen naadloos worden samengevoegd: het geheel zou de Grote Hybride vormen
waarbinnen wij leven en waarin elk onderscheid tussen oorlogstijd en vredestijd
lachwekkend is geworden. Terwijl iedereen het roerend met elkaar eens is dat de
oorlog steeds ondenkbaarder wordt, neemt de omvang van de slachting alleen maar
toe.
Het inzicht dat Kraus als de bliksem had getroffen is hetzelfde dat Flauberts laatste
jaren zo neurotisch en gejaagd had gemaakt, de onthutsende eruptie van de bêtise
als voorbode van een nieuw tijdperk, dat er, als eenmaal elk universeel alkahest of
oplosmiddel ontbreekt, door zal worden geplaveid en dichtgemetseld. Die ingrijpende
gebeurtenis, die een licht verspreidde waarvan de meesten de blik afwendden, werd
door drie schrijvers, met name Flaubert, Kraus - en uiteindelijk ook Léon Bloy - op
passende wijze vastgelegd en hardnekkig gevolgd. Dankbaar richten we ons tot hen
als de wegbereiders van een nieuwe wetenschap, die ons als enige in staat stelt de
recente wereldgeschiedenis, dat ononderbroken, ongecontroleerde experiment, met
al haar onbetrouwbare schommelingen te volgen.
De symbolische en juridische handeling die we als startpunt van dit ‘glorieuze
tijdperk’ van de experimenten zouden kunnen kiezen, zal niet zozeer een of ander
uit zijn verband gerukt voorval uit de Franse Revolutie zijn, als wel een simpele,
doelmatige bureaucratische
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uitvinding van vlak daarna, die de Conventie al had geïntroduceerd als ‘plicht jegens
het vaderland’: de dienstplicht, die Bonaparte met de wet van de 28e Floreale van
het jaar x (28 mei 1802) tot normale gang van zaken verhief. Sindsdien is de mensheid
steeds onverbloemder ‘menselijk materiaal’ geworden, zoals de figuranten in Die
letzten Tage der Menschheit niet moe worden telkens weer vol trots aan te prijzen.
Uitgerekend toen de mensheid met alle mogelijke aplomb de heerschappij van het
subject uitriep, bestond ze het haar leden te tellen als even zovele artikelen ten dienste
van de ondernemingen van een ultiem subject - dat vervolgens de maatschappij zelf
bleek.
Ook wij zijn tegenwoordig een manipuleerbare entiteit, die overigens best lange
tijd een rustig bestaan in de magazijnen kan leiden, maar wel moet verwachten dat
ze elk moment kan worden opgeroepen om bij te dragen aan een slachting om het
evenwicht te herstellen. En niet langer omdat we ten slotte privé-bezit van een vorst
zijn, maar omdat de mensheid (uiteraard steeds de westerse mensheid), als ze zich
haar rechten eenmaal volledig bewust is, niets anders wacht dan zich door de
maatschappij te laten kneden, met harde hand, om uiteindelijk misschien zelfs bij
het oud vuil te worden gezet.
De hele twintigste eeuw lang dringt deze nieuwe waarheid traag en moeizaam
(waarover gaat L'esprit de conquête van Constant anders?) tot onze waarneming door
en wordt ze bevestigd door de realiteit. Maar het moment waarop ze zich in al haar
zwaarwichtige luister onthult is 1914. De sinds de vrede van Westfalen - dus bijna
drie eeuwen lang - heersende opvatting over het Europese evenwicht, het laatste
waanidee van mensen die nog altijd meenden dat politiek bedrijven iets beheersen
betekent, valt dan binnen een paar maanden voorgoed in duigen. Maar dat is eerder
een bescheiden uitvloeisel van het belangrijkste theorema dat de oorlog bewijst: de
autonomie en de moorddadige opdringerigheid van de feiten, als het ware gestuurd
door een onzichtbare onderzoeker, die vooral diegenen verrast en voor schut zet die
er nu juist van overtuigd waren dat zij die feiten uitlokten. Inmiddels gaat alles veel
verder dan alle mogelijke verwachtingen en bedoelingen, maar gehoorzaamt het wel
aan een eigen wetmatigheid, oefent het rechtstreeks invloed uit op lichaam en psyche
van de slachtoffers, is een onderneming nog niet afgerond of er wordt alweer aan
nieuwe producten gewerkt, wordt er geen oorlog meer beëindigd zonder de basis te
leggen voor de nieuwe concentratiekampen die tijdens de volgende uit de grond
zullen schieten. Kortom, een nijvere geest, volstrekt wars van ideologische
vooroordelen: Lenins sikje en de gekrulde snor van
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Wilhelm II zijn haar beide even lief, en bovenal nuttig. Zo breekt het tijdperk aan dat
voorgoed in het teken van die nooit eindigende ‘letzten Tage der Menschheit’ zal
staan. Dan doet ook het merkwaardige verschijnsel zich voor dat, naarmate sommige
gebeurtenissen complexer worden, andere, die worden geacht ze te sturen, steeds
irrelevanter worden. De Grote Politicus van het nieuwe tijdperk zet een piepkleine
gipsen Napoleon op een console en sluit zich in zijn kantoor op om enkele
kruiswoordpuzzels op te lossen. Maar sommige hokjes blijven altijd leeg. Inmiddels
wordt de continuïteit van het leven gewaarborgd door het zich traag verplaatsen van
de slachtingen, van het ene hokje op de planeet naar het andere.
De Bêtise hult deze vreselijke gebeurtenissen in een beschermend waas: de noodzaak
ervan, zou men vroeger hebben gezegd, is structureel. Wanneer de barsten die tussen
de feiten verschijnen niet werden gevuld met dikke proppen gemeenplaatsen, wanneer
de aan het laboratorium verwante schizofrenie niet werd verdoezeld door de
overtuiging het Goede te doen, en wel het Goede dat steeds beter wordt, wanneer de
desastreuze redelijkheid zichzelf niet aanzag voor het vleesgeworden gezonde
verstand, wanneer... - dan zou de machinerie verlamd raken, dan zou het roemrijke
tijdperk van de experimenten in een plotseling, stompzinnig stilzwijgen vervallen.
Het kabaal van de Mening dient om dat te voorkomen. Dat is de onovertroffen
psychische brandstof die het leven inmiddels gaande houdt. Kraus merkte ooit op:
‘“Het leven gaat door”, langer dan toegestaan.’12
Behalve de wereldwijde proclamatie van de funeste berichten die al tijdenlang in
Europa circuleerden, behalve de intrede in een wereld waarvan we, naarmate we er
verder in doordringen, minder begrijpen, behalve dat eindelijk de weg wordt
vrijgemaakt voor de klontjes chaos die zich al sinds tijden op de drempel van het
psychische en sociale leven hadden genesteld, betekende de oorlog van 1914-1918
het verpulveren van onze ervaring. Alles wat over die gebeurtenis kan worden gezegd
ligt uiteindelijk besloten in een zin van Benjamin: ‘Een generatie die nog met het
openbaar vervoer naar school was gegaan, stond plotseling onder een vrije hemel in
een landschap waar niets onveranderd was gebleven behalve de wolken, en daar
middenin, in het centrum van een krachtenveld waar verwoestende stromen en
explosies op elkaar botsten, stond het nietige, broze menselijk lichaam.’13 Alles wat
meer zegt dan deze uitspraak is in zekere zin overbodig

12
13

K. Kraus, Nachts (1918), in Beim Wort genommen, cit. blz. 435.
W. Benjamin, Erfahrung und Armut, in Gesammelte Schriften, deel II, band I, cit. blz. 214.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

64
en zinloos. Terwijl we blijven zitten met het verwarrende, vijandige feit dat de
consequentie van deze uitspraak is: de terugkeer van het front van mensen die ‘met
stomheid zijn geslagen, niet rijker maar armer aan ervaringen die kunnen worden
gedeeld.’14 Alle psychologische krachten verzetten zich tegen die constatering: om
haar te accepteren zou de oorlog eerst helemaal afgelopen moeten zijn, al het
enthousiasme gesmoord, een enthousiasme dat was opgelaaid omdat niemand de
‘bloeddorstige blik’ van de vrede had weten te herkennen, met name niet op dat
Weense kasteleinsgezicht waar ‘goedmoedigheid overheerst’15. In het begin had het
vertrek van de jeugdige Duitsers naar ‘het woeden van het staal’ zich kunnen afspelen
zoals beschreven door Ernst Jünger: ‘Opgegroeid in een tijdperk vol zekerheid,
voelden we allemaal het verlangen naar het ongehoorde, naar het grote gevaar. En
toen overweldigde de oorlog ons, als een roes. We waren naar het front vertrokken
in een regen van bloemen, de lucht zwaar van de geur van rozen en bloed. De oorlog
zou ons ten slotte grootse, indrukwekkende, ernstige dingen brengen.’16 Hoewel de
houding van Thomas Mann naderhand wat voorzichtiger en minder vastberaden was,
verschilde ze niet wezenlijk: men verwachtte van de oorlog een eind aan de
lamlendigheid van de vrede en eerherstel voor de Germaanse geest, met voeten
getreden door laaghartige volkeren voor wie de handel alles was. Die jongelui
verwachtten een belangwekkende ervaring en waren getuige van de desintegratie
van de ervaring. Tegenwoordig mag een dergelijke zin slechts verwijzen naar een
verleden. Anders is hij synoniem voor afgrijzen. Zoals Jünger zelf tien jaar later, in
1930, zou opmerken, zou de werkelijke oorlogservaring niet wezenlijk anders dan
het werk in de fabriek blijken, dan ‘het onverbiddelijke werkritme van een door bloed
aangedreven turbine.’17 En meteen introduceerde hij de categorie die het geheime
gezicht is van de beschikbaarheid van de ‘menselijke materie’: de ‘Algehele
mobilisatie’. De definitieve assimilatie van vrede en oorlog staat in het teken van
deze categorie: de voorbereiding op het perspectief van een nooit meer eindigende
burgeroorlog. Naar het front vertrokken in de roes van de jonge Germaanse krijger,
zou Jünger ten slotte met bewonderenswaardige koelbloedigheid preciseren wat de
oorlog van 1914-1918 zo uitzonderlijk maakte dat hij ‘anders leek dan de andere
oorlogen waarvan de geschiedenis ons is overgeleverd.’ Op de eerste plaats heeft
‘de oorlogszucht’ zich tijdens die ‘grote catastrofe’ ‘verenigd met de geest van de
vooruitgang.’18 En de eerste vrucht van die amoureuze ont-
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moeting was dat het ‘beeld van de oorlog als gewapend optreden binnen het
veelomvattender beeld van een gigantisch arbeidsproces’19 razendsnel ingang vond.
De oorlog diende niet zozeer de industrie, maar was eigenlijk zelf een geavanceerde
vorm van industrie. De op ‘algehele mobilisatie’ gefundeerde oorlog was ‘een daad
waardoor de stroom van het moderne leven, met haar omvangrijke vertakkingen,
dankzij een enkele beweging op het kwadrant, naar de hoofdstroom van de
oorlogsenergie’20 wordt geleid. Zo stuitten de jeugdige krijgers, die dromend van
nobele gevechten naar het front gingen, vooral op de ‘democratie van de dood’21.
Strikt genomen theoretiseerde Kraus nooit over de oorlog, noch over iets anders. Hij
ontbeerde elke speculatieve afstandelijkheid, raakte telkens weer verstrikt in zijn
stemmen. Tijdens de oorlog vermenigvuldigden en splitsten die stemmen zich, maar
- en dat was wel zijn meest verbluffende onderneming - ‘niet één stem ontging hem,
hij werd overweldigd door elke specifieke oorlogsklank afzonderlijk, en reproduceerde
die met onontkoombare zeggingskracht.’22 Achter de uitstapjes die hij in zijn functie
van sjamaan voortdurend maakte, gingen echter al vanaf het begin glashelder en
onwrikbaar de beide vooronderstellingen schuil die later uitgerekend door twee
tegenpolen als Benjamin en Jünger werden geformuleerd: aan de ene kant het
verpulveren van de ervaring, aan de andere kant de Algehele Mobilisatie als leidraad
voor het nieuwe tijdperk. En om tot die slotsom te komen hoefde Kraus zich nooit
te laten bedwelmen door die ‘lucht, zwaar van de geur van rozen en bloed’.
Wat is de meest verschrikkelijke zin, de zin die de weerklank van het afgrijzen in
Die letzten Tage der Menschheit het meest waarheidsgetrouw weergeeft? ‘Er vormen
zich groepen’. Drie woorden die ons, om precies te zijn vanaf de tweede regel op de
eerste bladzijde van de regie-aanwijzingen bescheiden volgen, honderden bladzijden
lang als gifwolken aanzwellen, en ons ten slotte treffen door hun enig mogelijke
betekenis, die uiteindelijk wordt onthuld in scène IV, 29, waar ze worden uitgesproken
door De Zwartkijker (Der Nörgler), met betrekking tot het samendrommen van
toeschouwers die zich willen laten fotograferen naast het lijk van de opgehangen
Battisti, terwijl de beul joviaal boven hen uit torent. Samenscholingen van groepen
zijn geen uitingsvorm van democratische spontaneïteit. Hun oorsprong ligt veel
verder terug. Groepen vormen zich altijd rond een lijk. Wanneer er geen lijk is,
herinnert die lege plek aan de talloze lijken die er hebben gelegen en de vele die er
nog zul-

19
20
21
22

Ibid., blz. 130.
Loc. cit.
Ibid., blz. 132.
E. Canetti, Der Neue Karl Kraus, cit., blz. 237.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

66
len liggen. Het laatste ritueel dat de beschaafde samenleving bijeenhoudt. De groep
is een ‘uitgekristalliseerde massa’23. Wie deelneemt gehoorzaamt aan een roeping,
geeft onverhoeds blijk van zijn band met een wijdvertakte sekte: de aanhangers van
een officieel weerloze maar in feite meedogenloze macht: de Opinie. Ze verdringen
elkaar onbewust met hun ellebogen, allemaal op weg naar één punt, de lege cirkel
in het centrum van de samenscholing. Daar kon je ooit, zoals René Girard ons in
herinnering bracht, het gemartelde lichaam van het slachtoffer van de allereerste
lynchpartij zien liggen.
Het respect voor Kraus als moderne vertegenwoordiger van een satire die ‘niet alleen
negatieve kritiek levert, maar zich in de beste betekenis van het woord opwerpt als
hoeder van waarden,’24 heeft velen verhinderd op de juiste manier naar zijn werk te
kijken - met name naar Die letzten Tage der Menschheit, een overbekende titel maar
een aanzienlijk minder bekende tekst. Indien Kraus zevenhonderd tweeënnegentig
bladzijden had gevuld om te verklaren dat de oorlog iets vreselijks is - zoals velen
geloofden en hardnekkig blijven geloven - zou hij een van de stumpers uit zijn eigen
stuk zijn geweest - waarvan hij dan níet de schrijver zou zijn. Het kan nooit kwaad
in het café, bij vrienden, op kantoor of in een restaurant iets over ‘de dwaasheid van
de oorlog’ te zeggen. En hoeveel mensen hebben we niet warm zien lopen voor die
afschuwelijke vredesduif die Picasso Stalin aanbood? Kraus zei heel iets anders: hij
zei dat de vrede is gegrondvest op bloedbaden, en dat de oorlog het
liefdadigheidsavondje is waarop de mensheid alles naspeelt wat ze gewoonlijk wél
doet maar níet zegt, zodat het publiek enthousiast wordt en een bijdrage stort die
voldoende is om de slachting door te laten gaan. Kraus heeft niet, als zo velen, de
ellende van de oorlog geschilderd. Hij heeft alleen de definitieve onmogelijkheid
van de vrede verkondigd: Optimist: Maar alle oorlogen zijn met een vrede geëindigd.
Zwartkijker: Deze niet. Deze heeft zich niet afgespeeld aan het oppervlak van het
leven... nee, hij heeft in het leven zelf gewoed. Het front heeft zich tot het hele land
uitgestrekt. En blijft daar voortaan. En als er nog leven is, zal dat veranderde leven
zich in dezelfde geest afspelen als voorheen. De wereld gaat ten onder en niemand
zal het merken. Alles wat er gisteren was zal vergeten zijn: vandaag zal niet worden
gezien en de dag van morgen niet gevreesd. Ze zullen vergeten dat ze de oorlog
hebben verloren, vergeten dat ze ermee zijn begonnen, ver-
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geten dat ze hem hebben gevoerd. Ziedaar waarom de oorlog nooit meer ophoudt.’25
Die letzten Tage der Menschheit zijn de eerste dagen van een wereld waar het voor
altijd oorlog is.
Kraus' meest doeltreffende goocheltruc is het citaat (‘mijn tijd tussen aanhalingstekens
zetten’)26. Maar het gaat hier niet om een principeverklaring die, zoals hij graag zei,
bereid is zich te laten overspoelen door vloedgolven van autonome creativiteit. Kraus
is nooit autonoom, zelfs niet ten opzichte van de reclameborden waar zijn blik
onderweg op valt. Wanneer Kraus, helemaal aan het begin van Die letzten Tage,
opmerkt dat ‘citaten bijzonder meedogenloze uitvindingen’27 zijn, moeten we hem,
nogmaals, letterlijk nemen. Afgezien van de verbazingwekkende, zinderende
woordenbrij uit de mond van de Zwartkijker, de geringschattende afscheidsgroet van
het personage Kraus aan de wereld waarmee hij samen ten gronde gaat, en afgezien
van de versregels die dienen om het bereik vast te stellen van een zeer omvangrijk
klankregister, met als uitersten Offenbach en Goethe - heeft Kraus zijn ingrijpen in
de ruwe materie die het schouwtoneel van de wereld hem in de loop van de tijd bood
zo veel mogelijk beperkt. Terwijl ongeveer een zesde van Büchners Dantons dood
- het enige toneelstuk dat we in de zin van Kraus politiek zouden kunnen noemen uit citaten bestaat, beslaan de geciteerde teksten in Die letzten Tage bijna de helft
van het geheel. Om dat te concretiseren gebruik ik hier als voorbeeld een aantal
scènes die hoogst onwaarschijnlijk overkomen: scène II,19 (la Schalek met de lachende
Servische vrouwen) herhaalt de situatie en verscheidene grappen uit een artikel van
la Schalek zelf; scène III,19 (in de moskee) is, door zoals gewoonlijk kleine brokjes
tekst uit een artikel te plukken, uit de Süddeutsche Monatshefte afkomstig; scène
III,20 (de Roemeense Zang van Alfred Kerr) herhaalt letterlijk het door Kerr onder
het pseudoniem ‘Gottlieb’ in de Tag gepubliceerde gedicht. Scène III,21 (de dokter
die tegen roken waarschuwt) is overgenomen uit een brief van professor Molenaar
uit Darmstadt, die al eerder was verschenen in Die Fackel. Scène III,31 (brieven aan
Otto Ernst) bestaat uit citaten uit brieven van enthousiaste lezers aan Otto Ernst.
Scène III,33 (aan het woord is la Schalek) is een ratjetoe van citaten uit een reportage
van la Schalek, die nog uitvoeriger zal worden geciteerd in Die Fackel. Scène IV,7,
de indrukwekkende verhandeling van de psychiater over de eetgewoonten in
Duitsland, orkestreert onderwerpen die heel nuchter worden gepresen-
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teerd in een bericht van het persagentschap Wolff. In scène IV,22 is de inhoud van
Het hoofdkussen van de held, met bijbehorende prijs, letterlijk overgenomen uit een
advertentie. In scène IV,25 zijn de grappen van Hindenburg en Ludendorff grotendeels
afkomstig uit een interview dat de journalist Paul Goldman hen had afgenomen.
Scène IV,37 (Wilhelm II met zijn manschappen in het hoofdkwartier) is gebaseerd
op het getuigenis van schout-bij-nacht Persius, dat Kraus had gevonden in diens boek
over de zeeoorlog. Zo kunnen we nog heel lang doorgaan... Uiteindelijk zijn ook de
uiteenzettingen van de Zwartkijker aan elkaar geknoopte citaten uit Kraus' eigen
werk. Aforismen, fragmenten van in vredestijd geschreven essays, artikelen uit Die
Fackel die werden gepubliceerd in de periode dat Die letzten Tage persklaar werd
gemaakt, alles wordt meegesleurd door de duizelingwekkende maalstroom van
woorden waarmee Kraus zich op dezelfde manier presenteert als andere historische
personages, dus als een raaskallende en schilderachtige eenling in het schilderachtige
Wenen in oorlogstijd, ‘Fackelkraus’ genaamd, en op straat nagewezen door leden
van de sekte van de samenscholingen. Maar voor zover zijn naam schuilgaat achter
een personage uit een toneelstuk (de Zwartkijker), zijn die woorden tegelijkertijd
een stem die hem niet langer toebehoort en het leven van het op hol geslagen spektakel
garandeert. Hun functie is die van het mes dat werd gebruikt door de vakbekwame
slager uit Chuang-tzu, die met hetzelfde mes negentien jaar lang duizenden ossen
had geslacht zonder dat het lemmet iets aan scherpte inboette, ‘omdat ik het alleen
daar laat snijden waar het doorheen kan,’ door de onzichtbare tussenruimten. En
prins Wen-hui antwoordt de slager: ‘Dank u, u hebt mij zojuist geleerd hoe we ons
leven kunnen verlengen, door het alleen in dienst te stellen van dingen waaraan het
niet verslijt.’28
Precies een jaar en een maand na de aanslag in Sarajewo, schreef Kraus in drie dagen
aan één stuk het ‘voorspel’ bij Die letzten Tage en bedacht hij ook de opzet van het
werk. De eerste oorlogsmaanden waren voor hem een periode van verlamming, van
stilte geweest. De redenen voor die stilte had hij aangegeven met de verpletterende
woorden van zijn uiteenzetting In dieser grossen Zeit,29 waarin hij al had gewezen
op het toenemende stemmenrumoer in zijn kamer, ‘zijn ze afkomstig van dieren, van
kinderen of misschien alleen van mortieren,’ maar nog was teruggeschrokken voor
een vermaning: ‘Laat degene die iets te zeggen heeft naar voren stappen en zwijgen!’30
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Tijdens de tien erop volgende maanden zal alleen in februari een dun katern van Die
Fackel verschijnen. Maar voor Kraus was die stilte, zoals naderhand ook bij het
aantreden van Hitler het geval zou zijn, het duistere gezicht van een monsterlijk
woord dat op het punt staat los te breken: ‘Alles wat Kraus schreef heeft het volgende
gemeen: dat het omgekeerde stilte is, een stilte waarmee de orkaan van gebeurtenissen
zijn zwarte mantel belaagt, die doet opwaaien en de schreeuwende kleuren van de
voering voor de buitenwacht zichtbaar maakt.’31 Toen de spanning dat oververhitte
mimetische en juridische stadium bereikte dat voor hem een noodzakelijke voorwaarde
was om te schrijven, stortte Kraus zich op zijn meest waanzinnige onderneming en
bracht die tot een goed einde: ‘De wereldoorlog is volledig te vinden in Die letzten
Tage der Menschheit, zonder troostende woorden of mededogen, zonder verfraaiingen,
zoethoudertjes en vooral - het allerbelangrijkste - zonder verzachtende
omstandigheden.’32 Deze mededeling staat in de prachtige brief aan zijn geliefde
Sidonie Nádherny van 29 juli 1915, die heel goed als naschrift bij het hele werk zou
kunnen dienen: ‘Ik heb dezer dagen al te veel treurige dingen gezien, maar er is wel
nieuw werk uit voortgekomen, werk dat elke ochtend om zes uur ophoudt, precies
wanneer ik de slachtoffers langs mijn raam hoor marcheren. Ik zal je nog wel eens
vertellen wat voor soort werk het is, waarvan ik het eerste deel in drie dagen en drie
nachten heb afgemaakt, maar eerst wil ik je door deze bladzijde uit mijn dagboek
(dat ik je al eerder had willen sturen) op de hoogte brengen van mijn gemoedstoestand:
26 JULI ‘Vandaag, nu voor mijn tafeltje de dagelijkse, onvermijdelijke, gruwelijke
kreet “Extra editie” weerklinkt, die het menselijk oor voortaan voorgoed zal teisteren,
vandaag was ik een uur lang in Thierfehd [het Zwitserse dorp waar Kraus met Sidonie
was geweest]. Er is niets, niets veranderd! Geen enkele gedachte die werd gedacht,
gezegd of geschreeuwd zou sterk genoeg, en geen gebed hartstochtelijk genoeg zijn
om door die laag heen te dringen. Moet ik dan niet, om die onmacht aan te tonen,
àlles aan de orde stellen wat ik nu niet kan - en minstens iets doen: mezelf blootgeven?
Wat valt er anders te doen?
Zolang de weg naar China nog open is, moet we die weg gaan, al mocht ze ook
veel te lang duren. Wat eigenlijk uitgeschreeuwd moet worden zal me wurgen, zodat
het me niet op een andere manier de adem kan benemen. Ik weet niet meer zeker
welke weg mijn zenuwen inslaan, maar het zou beter zijn als alles volgens een uitge-
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werkt plan gebeurde, en als ook dat was opgedragen aan degene voor wie ik leef, en
ik zou niet langer willen leven als zij meende dat blijven zwijgen haar eigen menselijke
waardigheid aantast, in zoverre dat het niet langer aanvaardbaar is het stilzwijgen te
bewaren tegenover feiten, nee, woorden die de herinnering van de mensheid aan alle
kosmische era's hebben uitgewist. Er is iemand zonder wie niets kan gebeuren, omdat
alles voor die persoon moet gebeuren...
In deze totale ontreddering lichtte toch een vonkje op en werd het plan geboren voor
een werk dat, mocht het ooit verschijnen, zou betekenen dat ik me zonder enig
voorbehoud blootgeef. Het eerste bedrijf, voorspel op het geheel, is af en zou ook
op zichzelf kunnen staan. Maar wie speel ik het in handen? Wat dat betreft laat
Zwitserland, waar we ons met ons dierbare autootje terugtrekken, ons in de steek.
Misschien zal het ons later behulpzaam zijn; of anders Amerika.
In elk geval voel ik me, wat er op dit moment ook wel of niet moge gebeuren, wel
vrijer.’33

Zo zijn die letzten tage der menschheit ontstaan.
Kraus' suggestie: Die letzten Tage der Menschheit houden nooit meer op, dreigen
een chronische toestand te worden waarin we rustig kunnen overleven. De oorlog
die Kraus beschreef was een uitwas van de vrede die hij even tevoren had beschreven
- en de erop volgende vrede zou een uitwas zijn van de oorlog die Kraus had
beschreven, tot een volgende oorlog weer een uitwas van de vorige vrede zou blijken.
Maar die oorlog zou Kraus niet meer meemaken. Daaruit zou het gloednieuwe tijdperk
voortkomen waarin wij leven, dat het mechanisme van het vorige tijdperk herhaalt
en er bovendien toe neigt gemoedsrust en bloedbad broederlijk naast elkaar te laten
bestaan, inmiddels niet langer gescheiden in de tijd maar alleen in de ruimte - en wel
een ruimte die onder meer heel rekbaar is: soms wordt de afstand in continenten
gemeten en soms in wijken, zoals in Beiroet.
Bertolt Brecht zal onherstelbaar worden getroffen door aandachtige lezing van Die
letzten Tage der Menschheit. Dat had al veel eerder moeten gebeuren. Nadat hij
decennialang uit het boordevolle magazijn van de tekst had geput, en er het merendeel
van zijn ideeën over vormgeving aan had ontleend, die de kracht van zijn theater
zouden

33

K. Kraus, Briefe an Sidonie Nádherny von Borutin, München, 1974, deel I, blz. 179-80.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

71
uitmaken (van de montage tot het in elkaar laten overvloeien van niveaus, van de
cabareteske parodie tot het gebruik van het ongekuiste materiaal), kan Brecht niet
langer onder een rechtstreekse confrontatie uit, die hem verplettert. Kraus verlaat
zich zonder enig voorbehoud op de kracht van de taal, alsof hij erdoor was
overweldigd, zonder enige sociaal-pedagogische arrière pensée - en bereikt bijna
onverdraaglijk komische en huiveringwekkende hoogtepunten: ik noem slechts het
optreden van la Schalek (de ware heldin van dit roemrijke tijdperk,34 die elke Moeder
Courage doet verbleken), of van de oude Biach (niemands dood is zo episch als de
zijne wanneer hij, gewurgd door zinnen uit kranten, ligt te reutelen - en zich even
later, als onvermijdelijk gevolg, om zijn lijk ‘zich groepen vormen’, V,9), of de
onstuitbare, bitterzoete woordenbrij van feuilletonschrijver Hans Müller (I,25) of de
scène van de vaderlandslievende huisvrouwen (II,18), of de hartverscheurend intieme
dialoog van het echtpaar Schwarz-Gelber (II,33), of het aanprijzen van het toerisme
zoals uitgesproken door de schooljuffrouw (I,9), of het gemoedelijke en bloeddorstige
geraaskal van Franz Joseph (IV,31), of de koene geest van het sportieve bloedbad
van de Pruis von Dreckwitz (II,14), of het uitzinnige koraal in de laatste scène van
het laatste bedrijf, alsof het een huiselijk slachtpartijtje betreft. In plaats van ‘de kunst
in dienst van de koopman te stellen,’ stelt Brecht haar, als goedbedoelend Germaans
denker, in dienst van de Goede Zaak, wat niet altijd beter is. Het didactische karakter
op zich is al een ramp voor de vorm, maar die bedrieglijke voor-wat-hoort-wat
didactiek, die poging de sovjetleer een esthetische draai te geven, roept onvermijdelijk
een zekere weerzin op. Misschien zal met Brecht hetzelfde gebeuren wat Voltaire
na verloop van tijd overkwam: een volledige chemische scheiding tussen zijn teksten.
Aan de ene kant zullen veel van zijn gedichten gelezen worden als die van de beste
Chinese dichter van deze eeuw; aan de andere kant zal men steeds meer geneigd zijn
dat misbruikte theater te vergeten. Net als Voltaires tragedies, die iedereen kende
maar die tegenwoordig niemand nog durft te lezen, behoort Brechts theater grotendeels
tot het soort literaire uitvindingen die uit liefde de middelmatige kant van het intellect
van een tijdperk huwen, en daaraan kapotgaan.
De aan Kraus gewijde literatuur - van Lieglers boek, de eerste geautoriseerde
monografie, tot en met de producten van verscheidene ijverige campusbewoners die
de laatste jaren ‘The Austrian Mind’ hebben afgegraasd - biedt de meest simpele en
voor de hand liggende argumenten tegen hem. Volgens het beeld van Kraus dat uit
dat apologetische mozaïek opdoemt,

34

K. Kraus, Notizen, in Die Fackel, mei 1916, blz. 18.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

72
zouden we te maken hebben met een wezen dat slechts is begiftigd met nobele
gevoelens, bereid tot alle mogelijke oprechte verontwaardiging, met een vleugje
heimwee naar een zuiverder, nobeler verleden, lief voor vrouwen en dieren, met
degelijk onderbouwde ideeën. Genoeg om het ergste te vrezen. Maar gelukkig klopt
dat beeld niet. Wanneer we Kraus de eer gunnen ‘de grootste Duitstalige satirische
schrijver’ te zijn, ‘de enige binnen de literatuur in genoemde taal die we met recht
naast Aristofanes, Giovenale, Quevedo, Swift en Gogol mogen noemen,’35 moeten
we juist daarom ook erkennen dat hij met die schrijvers ‘een zeer merkwaardige
mentaliteit gemeen heeft, die ik een moorddadige mentaliteit zou noemen.’36 Deze
broodnuchtere opmerking van Canetti volstaat om ons te verlossen van alles wat
zweemt naar het beeld van een humanitaire held. Wat zijn band met het verleden
betreft, kunnen we hoogstens instemmen met wat Benjamin vol fijnzinnige ironie
opmerkte: ‘De burgerlijk-kapitalistische situatie herleiden tot een oorspronkelijke
vorm die deze nooit heeft bezeten, dat is wat Kraus zou willen.’37 Maar alles wat met
de bestaande werkelijkheid wordt geconfronteerd verandert: we hoeven maar één
keer de ‘tragische verzen’ van Franz Joseph te lezen (IV,31), of het treurige vonnis
dat over hem wordt geveld (met de schitterende beginregels: ‘Hij was alleen pedant,
maar geen tiran, alleen kil, niet boosaardig... Hij was een harde werker en tekende
verscheidene doodvonnissen, waaronder dat van de mensheid’)38 om te begrijpen dat
Kraus de eerste en enige was die de hele roemrijke geschiedenis van die monarchie,
die zichzelf ‘fatsoenshalve... al heel lang geleden had moeten ombrengen,’39 zonder
aarzelingen, zonder tranen en goed bekend met de Habsburgse ‘demon’ heeft
begraven. Hij was bepaald niet de meest geschikte persoon voor die operatie, die in
beursjargon Koersherstel heet.
In zijn lange essay over Kraus gebruikt Benjamin slechts één citaat uit Die letzten
Tage der Menschheit, dat echter wel beslissend is. ‘Kraus heeft zichzelf geportretteerd
als iemand die zonder enig uitzicht door de demon gevangen wordt gehouden. In het
pandemonium van dat tijdperk heeft hij zichzelf een bijzonder treurige plek
toegewezen, omringd door de weerschijn van vlammen in de ijswoestijn. Dat is de
plek waar de Zwartkijker in Die letzten Tage der Menschheit opduikt nadat hij de
voorgaande dagen heeft beschreven.’40 Hier volgt de passage van Kraus: ‘Ik heb me
de tragedie die
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bestaat uit taferelen waarin de mensheid uiteenvalt, persoonlijk aangetrokken, opdat
ze moge worden gehoord door de Geest van Mededogen met de slachtoffers - al heeft
die ook voorgoed afgezien van contact met een menselijk oor - en deze Geest het
meest fundamentele bericht van dit tijdperk opvangt, de weerklank van mijn
bloeddorstige waanzin, die mij medeverantwoordelijk maakt voor dit tumult.’41 In
deze regels erkende Kraus, scherper dan waar ook in zijn werk, hoe hij verstrikt was
geraakt in het kwaad dat hij aan de kaak stelde. Niet alleen de werkelijkheid wordt
in dit geval gekleurd door zwarte magie, maar ook de taal die de strijd met die
werkelijkheid aangaat. Om deze duivelse connectie te localiseren moeten we ons
helemaal tot aan de archaïsche en demonische kern wagen die Benjamin als eerste
in Kraus' werk had waargenomen: ‘De duistere achtergrond waartegen zijn beeld
afsteekt is niet onze huidige tijd maar de prehistorie of de wereld van de demon.’42
Zo naderen we steeds dichter die bezeten stemmen, en de
stem-die-alle-stemmen-omvat: ‘Zijn passie voor het imiteren van de taal van zijn
naaste is de uitdrukking van een ongeoorloofde annexatie, dus reden en gevolg van
dat altijd alerte schuldbewustzijn waarin alleen een demon zich in zijn element
voelt.’43 Tot slot biedt Benjamin ons, met het elegante gebaar van een
ceremoniemeester, de genealogie van de satirische schrijver: ‘De satirische schrijver
is de vermomming waarin een kannibaal door de beschaving wordt binnengehaald.’44
Woorden die doorklinken in Canetti's woorden over de ‘moorddadige aard’ die alle
grote satirische schrijvers gemeen hebben. En ze klinken ook door in een latere
uitspraak van Kraus, die in een paar woorden zijn werkzaamheden als louche
duiveluitdrijver vastlegt, waarbij hij van meet af aan had blootgestaan aan besmetting:
‘Al zesentwintig jaar lang moet ik elke nacht weer lachen wanneer de ruwe materie
van mijn tijd zich ertoe leent mijn vorm aan te nemen.’45
De ondertitel ‘tragedie in vijf bedrijven’ moet vooral in zijn retorische functie van
tegenpool worden gezien. Net zoals de afzonderlijke bedrijven niet over de benodigde
middelen beschikken om op zichzelf te staan, aangezien ze allemaal minstens een
hele nacht zouden duren, zo hangt ook het woord ‘tragedie’ als een neoklassiek relict
boven het hoofd van de honderden personages, geen van allen erg geschikt om
tragisch te zijn. Wat de dialogen tussen de Zwartkijker en de Optimist betreft: die
vervullen de rol van de rei in de
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Griekse tragedies - misschien bereikt geen enkele tekst uit de moderne literatuur de
gloedvolle welbespraaktheid van de scènes IV,29 en V,54 - en verwijzen daar ook
voortdurend naar. De Zwartkijker is natuurlijk Kraus zelf, die de oorlog onderwerpt
aan het godsgericht van het woord, maar hij is ook een Weense figurant naast alle
andere, een excentriekeling die iedereen heeft zien opgroeien en die nu, achter een
tafeltje, als een bezetene zijn teksten reciteert. ‘Ze mogen zeggen wat ze willen...
maar wat een pen!’46 merkt een anonieme Weense toehoorder op, en daarmee wordt
de rechter met het vlammende zwaard onschadelijk gemaakt, gelijk aan alle andere
Weense figuranten. ‘Er zijn tijden geweest waarin het causale denken iets
uitzonderlijks was, kenmerk van een kleine kliek van scherpzinnige mensen: vandaag
de dag is het zoiets als afwassen; elke krantenlezer maakt ons deelgenoot van de
grondslagen van zijn Weltanschauung en van zijn reumatiek. Waar we tegenwoordig
tegen moeten kunnen is dat alle dingen op één lijn staan, en aan ons de taak dat
substantieel en adequaat tot uitdrukking brengen.’47 Dit zal Gottfried Benn, een van
de grote auteurs die Kraus niet wilde begrijpen, op de puinhopen van een andere
oorlog schrijven. Toch handelde Kraus met name in Die letzten Tage der Menschheit
in de trant van die uitspraak: hoe ouderwets hij in sommige opzichten ook was, hoe
wantrouwig ook jegens alles wat modern was, hij trok wel bliksemsnel de formele
consequenties uit de situatie waarin hij zich bevond. In plaats van zich over te geven
aan het pathos van het expressionisme, dat de onmogelijkheid van de tragedie wil
vergoelijken door de directheid van de hevige smart, heeft Kraus voor zijn spektakel
de enige aanpak gekozen die zich daartoe leent: een voorstelling vol herhalingen en
oeverloos gebabbel, waarin afgrijselijkheden voorgoed worden ingesponnen door
futiliteiten, waarin alles voortdurend wordt gelijkgeschakeld, geen ontwikkeling
mogelijk is, waar elke richting even legitiem is en ons zelfs niet de voldoening wordt
gegund een op het podium naar de verantwoordelijken uitgestoken vinger te zien.
‘Optimist: gelooft u echt dat de wereldoorlog door een handjevol misdadigers is
gewild? Zwartkijker: welnee, dat waren alleen de instrumenten van de demon die
ons naar onze ondergang heeft geleid, en de hele christelijke beschaving met ons.
Maar we moeten ze wel te grazen nemen, want die demon die ons heeft gebrandmerkt
krijgen we nooit te pakken.’48 Kraus omzeilt zorgvuldig de kwestie van de
verantwoordelijkheid, die altijd moeiteloos op de kuiperijen van een of andere
reactionaire kracht of de intrinsieke verdorvenheid van
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het kapitaal kan worden afgeschoven. Deze laatste feiten kunnen dan misschien
onweerlegbaar zijn, maar ze blijven secundair in vergelijking met de ‘gapende leegte’49
op het gezicht van de minister van Buitenlandse Zaken, Poldi Berchtold die, fraai
uitgedost en charmant, op een door Kraus van commentaar voorziene foto prijkt. Dat
is ‘de leegte waar we allemaal in zijn getuimeld en die ons heeft opgeslokt.’50 Omdat
ze geen aandacht op die kleinigheden had willen vestigen, omdat ze dat soort woorden
had behandeld als paradoxen en niet als simpele constateringen, bleef de cultuur van
de Goede Zaak, met haar vochtig glanzende ogen en haar altijd even bedachtzame
gelaat, voortdurend ‘correcte analyses’ aandragen met betrekking tot de
achtereenvolgende gruwelen van die eeuw, terwijl een nadere beschouwing van haar
fysionomie, haar teint, haar gebaren en de details van haar leefwijze haar had moeten
behoeden voor een zo onwaardige bijdrage aan alle domheid waar dat tijdvak op kon
bogen. Zo had Kraus, nog voordat het nazisme zelf bestond, al was het maar in naam,
er de meest trefzekere beschrijving van gegeven die ooit in de Duitse taal is
verschenen. En niet omdat hij bij voorbaat op de hoogte zou zijn geweest van de
bedenkelijke zaken die zich tussen Hitler en de groot-industriëlen zouden afspelen.
Voor hem was het voldoende geweest om twintig jaar eerder op straat naar de
stemmen te luisteren en naar de gezichten te kijken.
Achter het luxeprobleem van de verantwoordelijkheid zag Kraus iets veel
beklemmenders: de zekerheid dat het gebrek aan verantwoordelijkheid gemeengoed
was geworden, dat juist de inmiddels rituele onmogelijkheid om dàt tot het schuldbesef
te laten doordringen dé voedingsbodem van die tragische gebeurtenis is. De wereld
die Kraus voor onze ogen herhaalt is ‘een wereld die oorlogen uitvecht waar ze
niemand verantwoordelijk voor kan houden.’51 En dat kwam doordat geen van al die
lieden die zo overduidelijk en zo luidruchtig verantwoordelijk waren in augustus
1914 besefte wat hij deed, in een mate die nooit eerder was vertoond. ‘Geen van hen
was bij zijn volle bewustzijn. Oostenrijk kan er niets aan doen. Het heeft zich alleen
laten opstoken door Duitsland om Duitsland mee te slepen in de oorlog. En Duitsland
heeft Oostenrijk opgejut om een oorlog te voeren die het niet wilde voeren.’52 Het
Weense ‘er niets aan kunnen doen’ neemt hier kosmische dimensies aan, net als de
manifesten van kastelein Wolf uit Gersthof. In die zin staat het allertreurigste vonnis
beschreven, dat de evangelische spreuk (Lucas 23;34) omkeert. Voor Kraus is niemand
zo verachtelijk als iemand die niet wist wat hij deed: die staat boven aan de lijst van
onvergeeflijke zondaars. En voor zover onze hele wereld, in oorlogs- of vredestijd,
een experi-
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ment is waarvan niemand weet waarmee en met welk oogmerk wordt
geëxperimenteerd (dat niet alleen, maar - en dat is het ergste - waar wordt ontkend
dat men dat niet weet), valt ze onder datzelfde vonnis.
Dus bleef alleen het komische aspect over, een categorie die ruimhartig genoeg
is om zich over die hele stoet rampen te ontfermen. Dat is dan ook wat we ons na
Die letzten Tage der Menschheit herinneren: om te beginnen benauwdheid, het gevoel
dat we steeds minder lucht krijgen. Dan toenemende lachlust, naarmate de
waanzinnige vicieuze cirkel van de volgorde zich begint af te tekenen, naarmate
scènes aan bod komen van een steeds huiveringwekkender komisch gehalte, zoals
die tussen kanselier Schwarz-Gelber en zijn gemalin, geboren Bardach, aan het eind
van het tweede bedrijf. Geen van de grote toneelschrijvers van de twintigste eeuw
heeft iets vergelijkbaars bedacht. En misschien had alleen Ernst Lubitsch hem kunnen
evenaren.
Ik zei al dat het komische gehalte huiveringwekkend is: altijd klinkt, achter die
honderden stemmen, stuk voor stuk gebrandmerkt door de kleinste nuances, die
unieke, onontkoombare stem van Kraus. Dat is de demon die ons achtervolgt en ons
telkens weer ophitst tot een onbedwingbare, mechanische lach, met het geluid van
dorre bladeren. Daarom kan het werkelijke slot van Die letzten Tage alleen beluisterd
worden en treedt het buiten de oevers van de tekst. Dat vinden we in een opname,53
waar Kraus de echte introductie voorleest op wat er is gebeurd na ‘De laatste dagen
van de mensheid’. De titel: Reklamefahrten zur Hölle. Het betreft een reclamefolder
waarin, zonder ons ook maar iets te besparen, een programma staat voor een bezoek
aan het slagveld van Verdun ‘tegen de gereduceerde prijs van 117 Frank’. Kraus
drukte de tekst integraal af in Die Fackel, op één enkel inlegvel54, en las die regelmatig
in het openbaar voor. Hij valt ruwweg in twee delen uiteen. Het eerste licht toe
waarom dit toeristische initiatief is genomen. Met de pedanterie en pietluttigheid van
iemand die eraan hecht duidelijk te maken dat zijn aanbod de 117 Frank ruimschoots
waard is, beschrijft de anonieme auteur de bijzonderheden waarom Verdun het
verdient te worden opgenomen in het pantheon van bezienswaardigheden. ‘In dit
beperkte gebied, waar meer dan een miljoen, misschien zelfs anderhalf miljoen
mensen hun bloed hebben vergoten, is geen vierkante centimeter grondopppervlak
niet door granaten omgewoeld.’ Dat maakt Verdun tot ‘het slagveld par excellence,’
en zodoende tot ‘een toonbeeld van de uitzonderlijke grootsheid van het geweld en
de verschrik-
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king.’ Maar vervolgens stappen we over naar de details van het uitstapje en de
geboden voorzieningen: er begint een soort lofzang met aan het begin van elke
versregel een tot de klant gericht werkwoord: U vertrekt 's avonds per sneltrein,
tweede klas, vanuit Basel... U overnacht in een eersteklas hotel, bediening en fooien
inbegrepen... U geniet 's morgens van een overvloedig ontbijt... U bezichtigt de
verwoeste dorpen bij de versterkingen in Vaux, en de reusachtige begraafplaatsen
met honderdduizenden gevallenen... U bezoekt het ossuarium van Thiaumont, waar
nog steeds overblijfselen van onbekende gevallenen worden verzameld en bewaard...
U bezoekt de Tranchée des Baïonnettes of des Ensevelis... U passeert het Ravin de
la mort... U luncht in het beste hotel van Verdun met wijn en koffie, bediening
inbegrepen... U keert 's middags terug via het gebied van Haudiaumont, dat
afschuwelijk verwoest is... U dineert in uw hotel in Metz, met wijn en koffie,
bediening inbegrepen... Alles inbegrepen bij de prijs van 117 Frank, met royale
ontvangst in eersteklas hotels.’ Kraus leest met plechtige, overredende stem voor,
alsof hij de stalen van een uiterst fraaie collectie één voor één uit een koffertje te
voorschijn haalt. Dan volgt een bladzijde tekst waarop de lofzang met de werkwoorden
wordt hernomen en veranderd in een stortvloed van woedende kreten. Zijn stem
klinkt snijdend, verlammend, het geweld ervan sleurt alles mee, als een olifant in
een Indisch dorp. De doorslaggevende zin zit verstopt in die lofzang: ‘U begrijpt dat
dit uitstapje de moeite waard was en dat dit uitstapje de moeite van een wereldoorlog
waard was.’55 Want zo luidt het motto van onze wereld: ‘Alles inbegrepen’.
Nawoord bij Gli ultimi giorni dell'umanità van
Karl Kraus, Adelphi, Milaan 1986.
Een eerdere versie van de vertaling is
verschenen in Nexus 16 (1996).

55

Ibid., blz. 98.
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Vertellend denken
Jacq Vogelaar
Voorafgaand aan twee essays die rechtstreeks op een bepaald werk van Karl Kraus
betrekking hadden - het waren dan ook nawoorden bij vertalingen - schreef Calasso
naar aanleiding van het levenswerk van Kraus een beschouwing met de
Montaigne-achtige titel ‘Over de mening’ (1971). Mening - als Opinie en Conventie
komt het idee ook al in Kasj voor, het heeft hier betrekking op Kraus maar kan rustig
gezien worden als een maatschappelijk verschijnsel dat zich van gedaante wisselend
in verschillende periodes van de moderne tijd voordoet - is ongeveer wat
Adorno/Horkheimer ‘cultuurindustrie’ en Enzensberger ‘bewustzijnsindustrie’
noemden. Calasso verwijst zelf naar Dialektik der Aufklärung om het verschil in
aanpak te typeren: ‘maar Kraus heeft die dialectiek nooit willen beschrijven’.
‘Maar waarom zou je niet alle aforismen van Kraus als een serie meningen
beschouwen?’ Er zijn minstens twee redenen om daarvan af te zien? Ten eerste
schrijft Kraus geen losse spreuken maar schakelt zinnen aaneen die op zich misschien
als aforisme gelezen kunnen worden maar in de context delen van een gedachtegang
zijn. En ten tweede is er de toon: Kraus ensceneert taalsituaties en de zinnen spelen
daarin verschillende rollen.
In ‘De Chinese muur’ gaat Calasso door op het aforisme: ‘In een aforisme van
Kraus kom je gemakkelijk binnen; maar dan speel je het niet meer klaar eruit te
komen. Wie de meer dan dertigduizend pagina's van Die Fackel doorgelopen heeft;
de tweehonderdnegen scènes en de epiloog van die letzten Tage der Menschheit,
waarin wereld en toneel ten slotte op een ongelooflijke manier samenvallen; de grote
essays, die evengoed op dagelijkse gebeurtenissen reageerden als op de interpunctie
van een Goethe-uitgave...’ en zo gaat Calasso nog even, het gigantische werk
doornemend en de onderdelen ervan en passant karakteriserend, door om de zin van
een pagina lang te besluiten met de tantaliserende conclusie dat de aforismen het
totale werk samenvatten, mits je dat hele werk ook inderdaad achter de kiezen hebt.
Dit neemt niet weg dat de zin bij Kraus de maateenheid is, aldus Calasso. ‘Het
aforisme heeft de langste adem,’ citeert hij hem en roept er snel even Lichtenberg
en Nietzsche bij.
Hij noemt dan nog een man, over wie ik hem graag eens uitvoeriger zou willen
horen: Jean Paul. ‘Vergeleken met zijn grote voorgangers spitst
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Kraus de lex minimi, die volgens Jean Paul het kenmerk van de “Witz” is, toe want
in nog sterkere mate dan zij voelde hij zich door een vorm aangetrokken die het
onderscheid tussen thema en uitvoering teniet doet zodat elk element tegelijk stof
én structuur is. Het al door de eerste critici van Kraus geopperde en daarna vele malen
herhaalde verwijt als zouden zijn essays “mozaïeken van aforismen” zijn, is zeker
terecht, maar geen teken van hun zwakte maar het formeel nieuwe eraan.’
Het heeft even geduurd, maar dan mag ik nu wel voorzichtig zeggen dat het
misschien niet ver gezocht is in het voorafgaande - vooral in de zinsnede: een vorm
die het onderscheid tussen thema en uitvoering teniet doet - een zelfportret van
Calasso's werkwijze te zien. In het potjeslatijn mag alles, dus waarom lex minimi
niet verlezen als lex mimicri. Je hoeft niet eens zo hard te zoeken om in de essays
van De negenenveertig treden als in een zoekplaatje een klein zelfportret van de
auteur te ontwaren, misschien in elk essay en dat hoeft niet telkens hetzelfde te zijn.
Het titelessay ‘De negenenveertig treden’ begint met zo'n spiegeling: Benjamin
is geen filosoof wie het om uitspraken over de buitenwereld gaat maar een exegeet
die commentaar bij teksten levert, kanttekeningen; een lezer die beducht is op
betekenislagen en uitlegkunde, en dat woord letterlijk opvat.
In het opstel ‘De angst voor fabels’*, dat eveneens in De negenenveertig treden
staat, volgens mij een van Calasso's sleutelteksten, gaat het om de aanval van Plato
op de dichter Homeros. Twee werelden komen daar tegenover elkaar te staan: twee
soorten goden, twee soorten mensen, twee soorten denken. Het type mens dat Plato
wil verbannen is niet zozeer de dichter maar de mens ‘die de kunst verstaat zich tot
wat dan ook te transformeren’. De kritiek is gericht op degene die zodanig met
beelden omgaat dat hij erdoor, nee erin verandert. ‘Daarmee zinspeelt Plato op het
trauma, de breuk in de geschiedenis van het kennen die zich voltrekt wanneer iemand
niet meer zegt: a verandert in b, maar a is b.’ En begint niet alle literatuur waar
elliptisch het ‘als’ - stel je voor dat - wordt weggelaten en de beschrijving begint
alsof het vertelde (ook) werkelijkheid is? Metamorfose is ook denken in analogieën,
en de analogie is een literaire kunstgreep. De auteurs van Calasso's snit en voorkeur
zijn denkers in beelden, dat in onderscheid tot denkers in begrippen en systemen.

*

‘De angst voor fabels’ (1990), zie Raster 95/2001 over Metamorfose.
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Van Benjamins stellingen over tijd en geschiedenis, Geschichtsphilosophische Thesen
- vertaald als: ‘Over het begrip van de geschiedenis’ - zegt Calasso dat hij zelfs daarin
niet met begrippen maar met beelden werkt. De laatste tekst die Benjamin bij leven
voltooide is juist een kritiek op een begrip: ‘geschiedenis’.
‘Maar hoe was Benjamin tot een dergelijke [allegorische] vorm gekomen? We
kunnen een poging doen dat te vertellen als een soort denkbeeldige biografie.’ Ik
heb deze zin in de inleiding bij De negenenveertig treden aangehaald om Calasso's
eigen benadering te kenschetsen; vandaar ook de verzameltitel ‘Denkbeeldige
biografieën’. Dat het geen losse, laat staan verdwaalde zin is moge blijken uit een
passage in het nawoord bij Schreber, over de lectuurgeschiedenis van diens
autobiografie. Canetti komt er bij Calasso goed vanaf, al is hij uitsluitend in het boek
van Schreber geïnteresseerd voor zover het bewijsmateriaal biedt voor zijn studie
over de macht. In zijn boek Masse und Macht besteedt Canetti twee hoofdstukken
aan Schreber. Hij vergelijkt de paranoïcus met de machthebber: het idee dat men de
enige is of zou willen zijn, de enige die zal overleven, en dat alle anderen mogen of
moeten verdwijnen, oftewel de eenling tegenover de massa. Wat de paranoïcus en
dictator uiteraard met elkaar gemeen hebben is het samenzweringsdenken. Canetti's
interpretatie laboreert net als die van Freud aan eenzijdigheid. Maar, verontschuldigt
Calasso hem, soms kan het nodig zijn bij het lezen en interpreteren elke mogelijke
afleiding uit de weg te gaan; het heeft zelfs het voordeel van de uitvergroting, mits
de meelezer maar in de gaten heeft welke strategie de eerste lezer volgt. Die
toevoeging is een voetangel.
De karakteristiek die Calasso vervolgens van Canetti's werkwijze geeft is bijna
rechtstreeks op zijn eigen manoeuvres van toepassing: ‘Voor de weergave gebruikt
Canetti verteltechnieken, zoals past bij zijn speciale - later ook op voorbeelden als
Kafka's Brieven aan Felice en Speers Herinneringen toegepaste - werkwijze van het
vertellende denken. Het is een werkwijze waarbij de lezer merkt dat hij tot een zich
onvermijdelijk opdringende leeswijze van de feiten wordt gebracht, terwijl hij in de
veronderstelling verkeerde dat hij louter een beschrijving ervan kreeg aangeboden.’
Dat treft meteen ook de irritatie die nogal wat lezers van Calasso's navertellingen
prikkelt. Calasso leest zich in - al schrijvend over een tekst of verzameling mythen:
de verhalen die van de goden overgebleven zijn; het is hun lot dat zij nog alleen in
boeken optreden (‘en vaak in boeken die slechts door een enkeling worden ingezien’);
‘inmiddels is alles wat de cultus ooit bewerkstelligde, gestold tot één enkele,
geluidloze, solitaire bezigheid: die van het lezen’ (De literatuur en de goden). Inlezen
vindt plaats door zich in verhalen in te schrijven, lees: in te graven.
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Wat de lezer van Calasso's leesproces waarneemt is zelf een metamorfose, een
ingewikkelde, die nauwelijks te reconstrueren valt, hooguit na te trekken, en eventueel
voort te zetten, om te beginnen door Calasso op de voet te volgen. Over het wonder
van het lezen zelf komt Calasso ook niet verder dan uit te roepen: ‘Welk technologisch
proces is even geavanceerd als de transformatie die zich volkomen onzichtbaar in
onze gedachten voltrekt.’ Met enige moeite valt nog na te gaan wat er gebeurt als
een lezer zich in een tekst inleeft alsof hij erin verdwijnt, door zich met personages
te vereenzelvigen: de lezer gaat op in het verhaal, zegt men, beter zou zijn te zeggen:
in zijn lectuur. De lezer verdwijnt niet, hij verdubbelt zich, van de persoon die daar
zit maakt zich een andere los die zich in de tekst beweegt, en in één en dezelfde
beweging splitst zich ook het gelezene: wat je erin leest is een ander verhaal dan in
het boek staat. Wanneer je je al lezend in een andere ruimte, een andere tijd, een
andere logica dan die van het zogenaamde reële leven bevindt, dan is dat niet die
van de verbeelding of van de fictieve wereld van woorden, maar het is een ruimte
tussen werkelijkheid en verbeelding, een speelruimte, in de ware zin van het woord
een tussenruimte, een wereld van het alsof, als het ware een derde toestand. Inleven
daarentegen heeft hetzelfde effect als inlijven - dat is het absorberend lezen. De
verdubbeling is interessanter. En waarom zou een beroepslezer niet dezelfde
metamorfose ondergaan waarbij als hij schrijft ook nog eens de tekst waarover het
gaat verandert.
Die transformatie speelt zich in Calasso's leesexercitiën voor je ogen af zonder
precies te kunnen zeggen waar bijvoorbeeld Kafka ophoudt - of het beeld dat van
Kafka's werk bestaat - en het werk van Kafka dat van Calasso wordt. Kafka in de
vertolking van Calasso noem ik het voorzichtigheidshalve.
Hierna volgt een reeks besprekingen van het werk van Calasso
in chronologische volgorde, presentaties, zo men wil: uitgebreide flapteksten, van
de boeken. De meeste ervan zijn vertaald maar niet allemaal meer verkrijgbaar - ze
moeten in de bibliotheek staan, in elk geval in de imaginaire schaduwbibliotheek.
De onreine dwaas komt wat uitvoeriger aan bod omdat het boek wel vertaald maar
niet uitgegeven is, en het fragment, dat een zevental hoofdstukjes omvat, een context
nodig heeft. De flapteksten bij een boek over Griekse mythen en een over mythen
uit het oude India bevatten zinnen die raakpunten vormen met de boeken die Calasso
op dat moment zelf schreef; ze zijn dan ook op de betreffende plaats ingevoegd.
Tussen De bruiloft van Cadmus en Harmonia (1988) en Ka (1996) hoort De
negenenveertig treden (1991). Na K. (2002) verscheen in 2004 een vertaling van
Kafka's aforismen, ‘Aforismi di Zürau’, in de verDE BOEKEN LANGS
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taling van Calasso, wiens nawoord ‘Versluierde heerlijkheid’ ook het slothoofdstuk
van K. vormt. In 2005 bundelde Calasso in La follia che viene dalle Ninfe (De waanzin
die van nimfen komt, of die nimfen teweegbrengen) een aantal oudere en nieuwere
teksten: over Lolita van Nabokov, films, John Cage, Bruce Chatwin, Kafka en het
hier vertaalde portret van een lezende uitgever. Van 2003 dateert het boek met honderd
flapteksten, voornamelijk uit de periode 1967-1992, toen Calasso ze voor de meeste
boeken van Adelphi eigenhandig schreef: Cento lettere a uno sconosciuto (Honderd
brieven aan een onbekende). De inleiding bij de bundel, ‘Flaptekst der flapteksten’,
leunt zo dicht tegen de causerie ‘Uitgeven als literair genre’ aan, dat voordracht en
flaptekst als boekensteun voor Calasso's eigen boekwerk-in-delen, Adelphi Edizione,
gezien kunnen worden. Over zelfportret gesproken.
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De boeken van Roberto Calasso
- L'impuro folle (De onreine dwaas. De geheime geschiedenis van senaatspresident
Dr. Daniel Paul Schreber), Adelphi Edizioni, 1974.
- La rovina di Kasch, Adelphi, 1983; De ondergang van Kasj, vertaald door Els
van der Pluijm, Wereldbibliotheek, 1993.
- Le nozze di Cadmo e Armonia, Adelphi, 1988; De bruiloft van Cadmus en
Harmonia, vertaald door Els van der Pluijm, Wereldbibliotheek, 1991. (Van
dit boek is een goedkope herdruk verschenen.)
- I quarantanove gradini (De negenenveertig treden), Adelphi, 1991.
- Ka, Adelphi, 1996; Ka, vertaald door Els van der Pluijm, Wereldbibliotheek,
1998.
- La letteratura e gli dèi, Adelphi, 2001; De literatuur en de goden, vertaald door
Els van der Pluijm, Wereldbibliotheek, 2001.
- K., Adelphi, 2002; K., vertaald door Els van der Pluijm, Wereldbibliotheek,
2005.
- Cento lettere a uno sconosciuto (Honderd brieven aan een onbekende lezer),
Piccola Biblioteca 500, 2003.
- Franz Kafka: Aforismi di Zürau, vertaald en van een nawoord voorzien door
Roberto Calasso, Piccola Biblioteca Adelphi 511, 2004.
- La follia che viene dalle Ninfe (De waanzin die nimfen brengen), Piccola
Biblioteca 530, 2005.
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De onreine dwaas
(L'impuro folle)
Over ‘Memoires van een zenuwzieke’ van Daniel Paul Schreber
Roberto Calasso
DANIEL PAUL SCHREBER,

president van het hof van Appèl te Dresden, zoon van een
illuster pedagoog met meedogenloze, onwrikbare opvattingen, kreeg in 1893, op zijn
eenenvijftigste, een ernstige zenuwinzinking en werd opgenomen in de psychiatrische
inrichting van Leipzig, alwaar hij zich overgaf aan de gezaghebbende directeur, de
anatoom P.E. Flechsig. De crisis was begonnen toen president Schreber op een dag,
tussen waken en slapen, plotseling bedacht dat het ‘echt heel mooi moest zijn om
een vrouw te zijn die zich onderwerpt aan de coïtus’. Vanuit die gedachte ontwikkelde
zich in hem een wonderlijk waanbeeld dat hem meezoog naar alle uitersten van
foltering en wellust, compleet met goden, hemellichamen, demiurgen en complotten,
‘zielenmoordenaars’, kosmische rampen en politieke omwentelingen. In het
middelpunt van dit alles stonden Schrebers overtuiging dat hij op het punt stond te
worden getransformeerd tot vrouw, en zijn zenuwslopende strijd tegen een tweeledige
god die hem op de hielen zat. Het is in elk geval moeilijk om met een paar woorden
een idee te geven van de onthutsende constructie van voorstellingen, verbanden,
tragische en komische invallen waarop de lezer in dit boek zal stuiten, een boek dat
Schreber na zes jaar ziek zijn schreef met de nauwgezetheid van een onberispelijke
Pruisische magistraat, met een rotsvaste, onwrikbare logica, vonkjes schuwe
intelligentie, de sombere vastberadenheid van de gnostische traktatenschrijver, waarin
hij de hele reeks enormiteiten die hij had beleefd bedaard op een rijtje zette en van
commentaar voorzag. Met deze Denkwürdigkeiten wilde hij, onder meer, bewijzen
dat hij niet gek was - waar hij wonder boven wonder in slaagde, zodat hij zijn hoger
beroep tegen zijn onder curatele stelling won en toe-
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stemming kreeg om weer een poosje in de maatschappij te leven.
De eerste die het uitzonderlijke belang van deze tekst inzag was Jung, die er al in
1907 uit citeerde en hem in 1910 aan Freud te lezen gaf. Ook Freud was er meteen
van onder de indruk en schreef Jung dat Schreber ‘tot professor in de psychiatrie had
moeten worden benoemd’. Door het lezen van deze Denkwürdigkeiten kon de theorie
van de paranoia zich in Freud uitkristalliseren, en zo ontstond zijn fameuze essay
dat alom bekend is als ‘Het geval Schreber’ en een van de aanleidingen tot onenigheid
met Jung zou worden. Veel minder bekend - onder meer omdat Schrebers familie
een groot deel van de oorspronkelijke uitgave in beslag liet nemen - zijn die
Denkwürdigkeiten zelf, die het nu juist verdienen als een sleutelboek over onze tijd
te worden beschouwd. In de loop der jaren, en vooral de laatste tijd, is er dan ook
een heel kluwen van interpretaties omheen gesponnen, zodat deze tekst een soort
vuurproef van de psychoanalytische theorie is geworden, zoals Lacan heeft gezien
in het lange essay dat hij aan hem heeft gewijd. Maar ook buiten de psychoanalytische
context functioneren Schrebers Denkwürdigkeiten als een belangwekkende uitdaging:
we hoeven alleen maar te denken aan de memorabele bladzijden over Schreber in
Massa und Macht van Elias Canetti, die het verband tussen paranoia en politieke
macht toelichten.
Flaptekst bij Memorie di un malato di nervi, de
Italiaanse vertaling van Schrebers Denkwürdigkeiten
(Adelphi, ‘La collane dei casi’, 1974).

Schrebergarten
Jacq Vogelaar
In 1974 schreef Roberto Calasso drie keer over de geschriften van de Duitse
senaatspresident Dr. Daniel Paul Schreber: a) een flaptekst bij de Italiaanse uitgave
van Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken (Denkwaardige gebeurtenissen of
Memoires van een zenuwzieke) uit 1903, b) een nawoord bij dezelfde Adelphi-uitgave,
‘Schrebers lezers’ (herdrukt in de bundel I quarantanove gradini), en c) L'impuro
folle (De onreine dwaas), de eerste publicatie van Calasso in boekvorm. In deze
volgorde werken de teksten het best; elk genre biedt een andere invalshoek.
De flaptekst is een synopsis van het nawoord dat de geschiedenis
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beschrijft van de zieke Schreber, die in 1893 een ernstige crisis doormaakte en zich
in de psychiatrische inrichting Sonnenstein liet opnemen. Meer dan een portret van
de geesteszieke is het een geschiedenis van het boek dat Schreber in 1900 begon te
schrijven om te bewijzen dat hij niet krankzinnig was. De bedoeling van het
uiteindelijk door Schreber op eigen kosten gedrukte boek blijkt zonneklaar uit de
retorische vraag in de titel van het eerste aanhangsel: ‘Onder welke voorwaarden
mag een voor geestesziek gehouden persoon tegen zijn uitdrukkelijke wil in een
zenuwinrichting vastgehouden worden?’ Uit Calasso's receptiegeschiedenis valt op
te maken dat Schrebers boek zelden in de lijn van die expliciete opzet gelezen is.
Sigmund Freud, op de Denkwürdigkeiten attent gemaakt door zijn jongere collega
Jung, schreef er in 1910 zijn beroemde essay ‘Der Fall Schreber’ over, de enige
studie van het begrip ‘paranoia’ waarvoor hij geschreven materiaal gebruikte. Na
hem schreven Walter Benjamin (in 1928) en Elias Canetti (in 1949) over het boek,
beiden zonder gewag te maken van Freuds interpretatie. De psychoanalytische
besprekingen daarentegen traden bijna alle in het spoor van Freud, ter bevestiging
of ter aanvulling; of om met Freud af te rekenen zoals later Jacques Lacan (1959) en
Deleuze en Guattari in hun l'anti-Oedipe (1972).
Vermoedelijk heeft de conclusie in zijn nawoord, dat de geschriften van Schreber
bijna uitsluitend als aanleiding en hooguit als materiaal hebben gediend voor
theoretische speculaties over psychoanalytische begrippen, Calasso ertoe gebracht
in vrijere vorm - in de Duitse uitgave van 1980 (Die geheime Geschichte des
Senatspräsidenten Dr. Daniel Paul Schreber) wordt L'impuro folle zelfs een roman
genoemd - de rollen om te keren en de interpretatie van een tekst die zich loszingt
van de tekst zelf tot onderwerp van een case-study te maken. Een interessante
omkering is dat Schreber, als schrijver van zijn eigen lijdensverhaal een superieure
geest, van onderwerp in de analyses van Freud c.s. in het verhaal van Calasso subject
wordt: de patiënt praat terug, van analysant wordt hij analyticus.
De ingreep van Calasso is even simpel als vérstrekkend: hij laat Schreber, of liever
diens boek, zelf aan het woord. In een metahistorisch Nachleben neemt Schreber
zelfs kennis van latere psychiatrische en psychoanalytische literatuur die hem tot
lijdend voorwerp maakte: ‘Er was één punt dat hem verbijsterde: de frequente
verwijzingen naar zijn “geval” - want zo sprak men er inmiddels over - hadden
meestal weinig te maken met nauwkeurige lezing van zijn Denkwürdigkeiten.
Integendeel: de onthullingen die ze bevatten werden helemaal niet ter sprake gebracht
- en zeker niet door degenen die ze leken te begrijpen.’ Freud reconstrueerde het
verloop van Schrebers ziektegeschiedenis weliswaar aan de hand van diens eigen
verslag, maar ging voorbij aan alle politieke en religieuze verwijzingen erin.
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Calasso neemt Schrebers geschriften niet alleen naar hun intentie serieus, hij neemt
ze zelfs letterlijk: als hij niet hele passages woordelijk citeert, of citaten vervlecht,
verwerkt hij stukken uit het boek in beschrijvingen en verhandelingen, waarvan
sommige aan Schreber zelf worden toegeschreven - in een literair verhaal kan dat.
Een echte omkering van rollen is dat Calasso Schreber als luisterende analyticus laat
optreden die met een enkele vraag - ‘Professor Freud, zegt u eens: wat hebt u van de
moerassen te vrezen?’ - de analysant tot een zelfbeschouwing aanzet (zie het hierna
vertaalde fragment uit l'Impuro folle). Berouwvol zegt Freud dat hij de mensheid
aan een analyse onderworpen heeft zonder eerst zichzelf geanalyseerd te hebben. In
de ervaringsdeskundige senaatspresident vindt hij een waardige evenknie - althans
in de enscenering die Calasso in het tweede deel van zijn Schreber-groteske op touw
zet.
De scène die hier volgt verbeeldt een andere kritische opmerking van Calasso aan
het adres van Freud. De geestelijke ineenstorting van Schreber voert Freud terug op
diens identificatie van de psychiater Flechsig met zijn eigen vader. Terugvoeren op
is iets anders dan een verband leggen. Een feitelijk verband was er wel: al tien jaar
voordat Schreber zijn patiënt werd, ontwikkelde professor Flechsig een methode van
vrouwelijke castratie, een gynaecologische ingreep ter behandeling van psychosen
en hysterie. Eerder die eeuw bedacht de vader van Schreber voor zijn zwarte
pedagogie apparaten om het lichaam van kinderen in het gelid te houden, zoals een
armatuur om rechtop in een stoel te zitten (de Geradhalter, een draagbare voor thuis
en een vast aan de schoolbank bevestigde). Naar de arts en pedagoog Dr. Daniel
Gottlob Moritz Schreber werden de volkstuintjes genoemd die ten tijde van het
nationaal-socialisme een grote bloei doormaakten. De psychiater Flechsig en de
pedagoog Schreber hadden het beste met zieke en zwakke mensen voor, en vonden
dat verbetering niet mogelijk was zonder ingrepen van buitenaf. Enkele decennia
later ziet Freud Schrebers ziekteverschijnselen als rechtstreeks gevolg van zijn strijd
tegen libidineuze neigingen. In zijn eigen verslag zag Schreber die verschijnselen
aanvankelijk vooral als straf, maar zodra hij zich in zijn metamorfose tot vrouw aan
de lagere lusten gewonnen gaf, werden de kwellingen wonderen en zag hij er zelfs
een beloning in.
Volgens Freud was Schrebers wens in een vrouw te veranderen het gevolg van
zijn onvervulde kinderwens. Een tweede gemis zag hij over het hoofd, vult Calasso
hem aan, namelijk dat Schreber zelf psychiater had willen zijn. De jurist zag in
psychiaters ‘kenners van de logos van de zenuwen’. Freud benadrukt aan het eind
van zijn analyse van Schreber nog eens dat zijn theorie van de paranoia dateert van
vóór zijn lectuur van Schreber, en besluit dan als volgt: ‘De toekomst zal uitwijzen
of in de theorie meer
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waan steekt dan ik zou willen, of in de waan meer waarheid dan anderen momenteel
aannemelijk vinden.’ En in een brief aan Jung maakte hij in 1908 een opmerking,
waaruit hij in zijn analyse echter zelf niet de consequenties trok: ‘Wat wij voor
verschijnselen van hun ziekte (paranoia) aanzien, is hun poging tot genezing.’ Waarom
dan het boek niet als verslag van een overwinning gelezen (ook van de lagere op de
hogere god)?
In de voorafgaande summiere samenvatting ben ik bijna vanzelf overgegaan van
Calasso's weergave van Freuds essay over Schreber, in het nawoord ‘Schrebers
lezers’, naar de rol die Freud krijgt in de (hierna volgende) centrale scène uit De
onreine dwaas. Goed mogelijk dat ik als lezer eenvoudigweg gehoor geef aan de
manoeuvres van Calasso zelf: de constatering dat een eeuwlang allerlei auteurs over
Schreber geschreven hebben, met als enige materiaal diens boek of Freuds interpretatie
ervan, heeft Calasso er wellicht toe gebracht eens uit te proberen wat er gebeurt
wanneer je uitsluitend en alleen op de tekst ingaat. Het is eenzelfde motief als dat
van andere grote essays, zoals de lectuur van Kafka, die ook vaak meer als geval
behandeld wordt dan als schrijver van romans en verhalen. In de praktijk gebeurt dat
meestal door (het werk van) een schrijver tot enkele expliciete uitspraken, spreuken,
beelden terug te brengen - daar doet men het dan mee: een pars pro toto; het is net
zoiets als een flaptekst aanzien voor het boek zelf.
Het verschil tussen ‘Schrebers lezers’, een overzicht van alles wat er over Schreber
geschreven is, en De onreine dwaas, bood Calasso in het boek de speelruimte om
met de oorspronkelijke tekst van Schreber toeren uit te halen die een betoog of zelfs
een essay doorgaans niet toestaan. De vrijheid van de schrijvende lezer Calasso is
ruimer dan de zogenaamde dichterlijke vrijheid die de benaming ‘roman’ voor De
onreine dwaas suggereert. Soms biedt een essay of documentaire meer vrijheid dan
een roman, zeker een van het geijkte soort. Calasso's boek zou ik liever een groteske
noemen of liever nog een pastiche.
Wanneer globaal gezien het eerste deel van het boek - Calasso maakt die indeling
niet, de hoofdstuktitels zijn zelfs in de tekst niet aangegeven - de voorgeschiedenis
van Schrebers ziekte navertelt, op het stramien van Schrebers eigen terugblik, dan
bestaat het tweede uit een aantal scènes, waarvan het fragment hierna er één is, en
geeft het derde de geschiedenis na Schrebers dood. Calasso voert als het zover is een
Schreber sprekend op die zich zozeer van zijn ziekte geëmancipeerd heeft dat hij de
draak kan steken met autoriteiten en deskundigen, met de hogere goden evengoed
als met geneesheren en professoren. Calasso lijkt te willen demonstreren wat
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er gebeurt wanneer een gestoorde geest zijn eigen wanen in de greep krijgt en denkt
dat hij ook zijn geneesheren en hun wetenschap te baas is. Met terugwerkende kracht
kun je grote delen van Denkwürdigkeiten als parodie op een zelfgeschreven
ziektegeschiedenis lezen: een boek even dubbel als gestoorde teksten vaak zijn: voor
een deel eendimensionaal, afgeschreven ziekteverschijnselen, voor een ander deel
gespleten, een verdubbeling die rationele bijgedachten, reflectie of een schuins oog
inhoudt.
Het fragment dat begint met professors Flechsigs inaugurele rede ‘Gehirn und Seele’
is in Calasso's boek een herhaling, een farce waarin eveneens rollen worden
omgekeerd of althans, zoals in een groteske gebeurt, de verhoudingen uit het gelid
getrokken worden. Op 31 oktober 1894 had professor Flechsig aan de universiteit
van Leipzig een rede gehouden over de invloed van de hersenen op psychische
verschijnselen. Voor hedendaagse oren klinkt zijn betoog niet vreemd als hij stelt
dat de medische psychologie niets anders kon zijn dan een onderdeel van de leer van
de hersenfuncties: het bewustzijn was immers slechts een nevenverschijnsel van
biofysische processen, aldus Flechsig. Duidelijk toonde de anatomie de onderverdeling
in grote hersenen, verantwoordelijk voor spirituele processen, en kleine hersenen,
waarvan de lagere instincten afhangen. Door de microscoop was te zien welke
gevolgen ontregeling van die centra voor de geest had. Zo kon de medische
wetenschap door onderzoek naar de hersenactiviteiten de moraal fysiologisch
onderbouwen: het lichaam was de materiële basis van de ziel. Dat verkondigde de
psychiater die in datzelfde jaar in zijn kliniek de zenuwen van president Schreber
behandeld had.
De verbastering van het betoog van de hersendeskundige Flechsig en de
daaropvolgende monoloog van Schreber zijn geschreven in de taal van zijn wanen
zoals hij die in Denkwürdigkeiten soeverein ontwikkeld had. In zijn encenering van
deze denkbeeldige situaties laat Calasso in het midden of Schreber de realiteit gewoon
verhaspelt of met zijn zogenaamde paranoïde blik de consequenties van Flechsigs
absolute wetenschapsgeloof doorzag. Calasso citeert in het begin Schreber, waar
deze voorvallen uit datzelfde jaar 1894 vertelt. Meteen al na zijn entree in Flechsigs
kliniek constateerde Schreber een levensgroot conflict tussen ‘de archonten van de
psyche’: aan de ene kant de solide anatomische wetenschap van Flechsig, die de
psychologie een onwetenschappelijke liefhebberij vond, aan de andere kant ‘de giftige
infiltratie van de joodse en Slavische psychologen en filosofen’, welke rol Freud zou
overnemen.
Dat conflict verweefde Schreber met de geschiedenis van de verwante en vijandige
Saksische families Flechsig en Schreber. Beide behoorden tot
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de ‘hoogste hemelse adel’. De stamboom van de Schrebers geeft een reeks van
mensverbeteraars te zien met als voorlopig eindpunt Schrebers vader, die zijn gezin
organiseerde als een experimentele cel van ‘het nieuwe sociale lichaam dat op weg
zou gaan naar de zon, naar licht en arbeidsvreugde’ - na het onschadelijk maken van
de ‘gezwellen in het lichaam van de Staat’, gevormd door de lagere klassen.
Flechsig onderscheidde in de hersenen hogere en lagere functies; voor Schreber
was het hele universum in hoog en laag verdeeld en de belangrijkste gebeurtenis in
zijn leven was de breuk in de wereldorde waarna er tussen de twee goden waaruit
God in feite bestond, Ormoedz en Ariman, een strijd op leven ontstaat. Het hele
waansysteem van Schreber draait om die strijd: tussen de hoge en de lage god, maar
ook tussen de twee families die tot de intieme kringen van het hemelse hof behoorden.
Het kernbegrip is ‘zielemoord’. Het woord is veel concreter bedoeld dan
karaktermoord: de een maakt zich meester van de ziel van de ander om ten koste van
de betreffende ziel langer te leven of aan gene zijde enigerlei voordeel te verwerven.
Schreber zelf wist dat dit een oude mythische gedachte was, geen wonder dat hij
zielemoord rijmde op godsmoord (door Freud vertaald als de oer-vadermoord). En
daar vindt Calasso in het bij elkaar geknutselde wereldstelsel van Schreber een idee
dat sinds de negentiende eeuw het westerse denken beheerst: God doden is nog geen
bevrijding, de agonie duurt veel langer dan men denkt; doden betekent slechts het
verplaatsen van energie, anders gezegd: wanneer de legitimatie door hogere machten
vervalt met het verdwijnen van de goden wil dat nog niet zeggen dat mensen de
kracht in zichzelf vinden. De plaats van god wordt ingenomen door het sociale, door
instituties. Kafka zinspeelt op iets vergelijkbaars door in In de strafkolonie het regime
van de oude commandant na zijn dood voort te laten duren, strenger dan toen die
nog zelf de scepter zwaaide.
In termen van Schreber - maar zo kort samengevat zijn het zijn termen al niet
meer, omdat zijn dictie bestaat bij gratie van omslachtigheid, beelden, wijdlopige
redeneringen en vertellingen - zijn de gebeurtenissen in het gekkenhuis een straf
voor de door hem gepleegde zielemoord - zo fluisteren de stemmen hem in, wier taal
niet de zijne is maar de Grundsprache, zoals Schreber het noemt: een wat ouderwets
maar krachtig Duits. Met die moord heeft hij de Wereldorde definitief ontwricht,
maar als er één menselijk wezen zal overleven dan is hij het, zij het in een nieuwe,
vrouwelijke gedaante. Is ontmanning enerzijds de straf, hem opgelegd door de hogere,
mannelijke God, een schande die hij deelt met onreine prostituées; anderzijds is ze
de enig mogelijke redding, voor hem en voor de hele mensheid. Zo kan wellust, die
de vrouw van nature bezit, een vorm van godsvrucht blijken; de god die overblijft
is de lagere god Ariman.
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De hoofdstukken van Schrebers boek volgen de stadia van deze metamorfose tot
vrouw: Je est une autre. In november 1895 vond volgens de President de grote
ommekeer plaats, de ‘verzoening’ zoals de stemmen hem voorzeiden. Geplaatst voor
de keuze ‘een idioot te worden met de kenmerken van een man of een met geest
begiftigde vrouw’ koos Schreber natuurlijk voor de tweede mogelijkheid. Het is een
- door Schreber zeer plastisch beschreven - neergaande lijn naar de bezoedeling.
‘De President trok zijn hoofd somber tussen de schouders, boog het naar
één kant en bleef lange tijd bewegingloos. Toen het eerste bleke zonlicht
door het venster viel, wierpen zijn handen zich op de toetsen en hief hij
op lieflijke toon aan: “Mijn huid is avocadomoes, nigra sum sed formosa,
indertijd wist de god al dat lust bij onreinheid hoort, dat alleen
zelfverdediging rein is.”’
De geschiedenis van Schreber lost in dit tussendeel van Calasso's essayboek op in
toneelscènes. In de monoloog die met de geciteerde zinnen begint, noemt Schreber
zichzelf ‘de onreine dwaas’ - de titel van Calasso's boek. Vervolgens wordt de
President omgeven door zwermen vogels, ‘restanten van de in ontbinding verkerende
hemelse voorhoven’, girls van allerlei slag en snit. Dan wordt het echt toneel, waarin
De Pauw, Molly, Gypsy, Dudu, Yvonne, Suleika, Hidalla hun zegje doen, afgewisseld
door clausen van de President, die uitroept: ‘Ik brul als een dwaas / verslind al het
aas / plunder de crypte / de leeftocht, totaal / ben eindelijk klaar / voor de opera buffa
/ van schimmelig haar.’
De gaandeweg steeds fantastischer en groteskere scènes wekken bij deze lezer de
neiging het hele boek als pastiche te lezen, mits dat woord meer inhoudt dan louter
spel van nabootsing en karikatuur. Een pastiche is ook meer dan een lachspiegel. In
een goede pastiche - bijvoorbeeld die van Proust, zie zijn pastiches op Flaubert wordt de stijl van een auteur gebruikt om deze iets te laten zeggen zoals hij het had
kunnen zeggen, waarbij bepaalde eigenaardigheden benadrukt of overdreven worden.
Dat kan gedaan worden om iemand belachelijk te maken, maar ook om hem beter
te begrijpen, van binnenuit. Stijl is het meest lichamelijke aan het schrijven, de tot
tweede natuur geworden houding en instelling van de auteur; en dat is meer dan
alleen woordkeuze en zinsbouw. Zo kruipt Calasso in de huid van Schreber, of liever
in die van de schrijver van de Denkwürdigkeiten: hij denkt, gebaart en oreert in diens
stijl.
Schreber begint zijn verweerschrift na zes jaar inrichting met een hoofdstuk ‘God
en Onsterfelijkheid’, over de wezens die zich in de ‘voorhoven van de hemel’ (de
term is van de Stemmen) ophouden, om dan in het tweede hoofdstuk, ‘Een crisis van
het godsrijk? Zielemoord’, onmiddel-
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lijk over de breuk in de kosmische orde te spreken die met de namen Flechsig en
Schreber verbonden is. Calasso volgt Schrebers oratio pro domo, in diens stijl, door
identificatie met zijn kijk op de gebeurtenissen, maar met dit grote verschil dat het
in de derde persoon gebeurt, half en half in de vrije indirecte rede, het middel bij
uitstek om tegelijkertijd namens en over de hoofdpersoon te spreken: als inwendige
stem én van op zekere afstand (beschrijvend en ten tonele voerend). Die dubbele
positie neemt Calasso in vrijwel al zijn grote essays in.
Calasso weet meer dan Schreber, al in het begin vertelt hij de twee
familiegeschiedenissen van de Schrebers en Flechsigs, die van Duitsland als
uitverkoren volk (na de joden etc) in een breder perspectief, terwijl Schreber als
betrokkene een veel partijdiger en bevangener beeld geeft. Calasso leeft zich in én
uit, bij het navertellen van Schrebers familiale en kosmische geschiedenis, maar meer
nog in de geschiedenis van wat er na zijn dood in 1911 gebeurde, met het boek dat
ongelezen bleef maar wel met alle mogelijke duidingen bezet - wat Schreber zelf
niet meer hoefde mee te maken.
In het Griekse dorp Olympia vraagt hij het dienstertje in het café of zij niet een
van zijn vogels was - uit de boven geciteerde waan. Zij zegt dat haar vader over hem
verteld heeft. Haar vader is de oude Teresias, de ziener die in de mythe zoveel van
de vrouwelijke wellust wist dat Hera hem met blindheid sloeg. Hier begint in zekere
zin Calasso al zijn navertelling van de Griekse mythen waarvan hij met De bruiloft
van Cadmus en Harmonia een heel boek zou maken. ‘Mijn Flechsig was Apollo,’
zegt Schreber nog, ‘mijn ergste vijand, veel wreder dan Hera's fatsoen.’ Het einde
van Flechsig wordt ook nog verteld: hoe hij in 1921 met pensioen ging en zich in de
tuin van de kliniek in een paviljoen opsloot om tropische planten te kweken. En als
de veronderstelling dat het bij Calasso's boek om een pastiche gaat nog een bevestiging
behoeft, dan geeft Calasso die zelf, in een passage waar hij zowaar in de ik-vorm
optreedt: ‘Toen ik professor Schreber een paar jaar geleden ontmoette in een pub in
Charing Cross, waar het licht werd weerkaatst door spiegels, metaal en kristal, vroeg
ik hem of voor het conflict met de Wereldorde, waarvan hij het aanstaande einde
had aangekondigd, thans na zoveel jaar een oplossing in zicht was. Hij glimlachte:
‘Ormoezd-Ahriman en ik hebben in de loop van de tijd onverwacht plezier in deze
situatie gekregen: de kunst van het compromis geldt evengoed in de hemel als onder
de mensen. Ik zou natuurlijk liever president van het hof van Appèl in Dresden zijn
dan God. Maar er bestaat een noodzaak - en daar hebben Ormoezd-Ahriman noch
ik ons ooit aan kunnen onttrekken. Voorlopig blijf ik de Wandelende Jood, een
gepensioneerde rechter die van de ene stad naar de andere trekt, weinig mensen kent,
maar veel in bibliotheken rondsnuffelt - en toch hebben zich mijn vrouwelijke
wellustzenu-
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wen enorm verfijnd. Maar ik heb het opgegeven aan dergelijke waarnemingen en in
het algemeen aan het duiden van tekens een bevestiging van het geloof te ontlenen
dat de beslissende gebeurtenissen aanstaande zijn. Dat is er sinds de tijd dat ik in de
kliniek verbleef vooral veranderd: ik heb ontdekt dat er tussen de tekens en de tijd
altijd een smadelijke en dubbelzinnige verhouding bestaat - en bovendien lijkt iedere
training van de wil vanuit mijn vrouwelijke gevoeligheid gezien lachwekkend, hier
nog meer dan waar dan ook.’
Tegen het eind van 1964 nam Schreber deel aan een bijeenkomst van een club die
zich Schizophrenics Anonymus International noemde. Hij zweeg, ook omdat iedereen
het te druk had met zijn eigen eindeloze verhalen. Hij moest aan de Stemmen in
Sonnenstein denken, zeker toen de anderen hem bepaalde middelen wilden laten
gebruiken en het hadden over Megavitaminen en Orthomoleculen.
Walter Benjamin vond in 1918 in een Zwitsers antiquariaat een exemplaar van
Schrebers Denkwürdigkeiten, een zeldzaamheid. Freud had er toen al over geschreven,
maar het boek in kwestie was nagenoeg verdwenen. Toen Benjamin er tien jaar later
over schreef, in een artikel over ‘Boeken van geesteszieken’, puttend uit zijn eigen
verzameling, had hij wel oog voor de tekst, maar dan vooral als verslag van een
waanzinnige dat door toeval of geluk in de officiële wereld van het boek terecht was
gekomen. Het is de tijd dat voor het eerst, en dan nog uiterst voorzichtig, beeldend
werk en tekeningen van patiënten in psychiatrische inrichtingen als meer dan louter
manifestaties van een ziekte of stoornis werden waargenomen - denk aan de beroemde
Bildnerei der Geisteskranken (1922) van Hans Prinzhorn, waar Paul Klee zoveel in
herkende. Nog maar enkele decennia ervoor was het geschrift van Daniel Paul
Schreber alleen in psychiatrische tijdschriften waargenomen. In het beste geval was
het als gunstige uitzondering gezien in de stroom van aanklachten en beschuldigingen
aan het adres van ‘misdadige artsen in de inrichtingen’. De conclusie van één
bespreking luiddde: ‘Dat hij geestelijk gezond is, zal geen weldenkend mens van de
auteur denken, maar wel dat hij een geestelijk begaafd en fatsoenlijk voelend man
is.’ De psychiater Pfeiffer gaf als commentaar dat een kundig arts uit de gedetailleerde
beschrijving van de waanideeën niets nieuws zou vernemen; interessanter was het
juridische proces over de vrijlating van Schreber, ook al bleven de wanen voortduren.
Pas in de jaren zeventig is Schrebers boek een vast bestanddeel geworden in de
bibliotheek van literaire ‘outsiders’ (zie Raster 24/1984: Gestoorde teksten / verstoorde
teksten), maar doorgaans meer als klassiek paradepaardje dan als serieus gelezen
tekst.
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In de (aan deze inleiding voorafgaande) uitgeverstekst zegt Calasso van de
Denkwürdigkeiten dat ze het ‘verdienen als een sleutelboek over onze tijd te worden
beschouwd’. In zijn nawoord ‘Schrebers lezers’ herhaalt hij dat op het eind, na een
eeuw van halve of hele mislezingen de revue te hebben laten passeren. Een gunstige
uitzondering vormt een verhandeling van Anthony Wilden uit 1972. De wens van
Schreber naar ontmanning, in de zin van verandering in een vrouw, wil deze liever
niet met homosekualiteit en castratieangst in verband gebracht zien, ‘maar met het
uitgesproken verlangen om het lichaam weer terug te krijgen, om weer in een toestand
van wellust terug te keren door uit de kooi van de dwangmatige dichotomieën te
ontsnappen die onze maatschappij beheersen. In die zin, schrijft Wilden, “verdient
Schreber een plaats temidden van de grote mystici en de belangrijke filosofen van
het utopisch socialisme”. En met deze genereuze erkenning van het formaat van onze
senaatspresident besluit ik deze snelle tocht door de psyche van de twintigste eeuw.’
In een slotnoot vermeldt Calasso bij wijze van naschrift nog het boek van Han Israëls:
Schreber, vader en zoon (1980, in 1989 herdrukt door Historische Uitgeverij). Maar
in hoeverre Schrebers ziekteverslag nu echt een sleuteltekst is en waarvan is niet
helemaal duidelijk. Anthony Wilden beweerde het, met een wel erg breed gebaar;
Calasso zei het hem na toen hij de vertaling van Schrebers boek in zijn
uitgeversbibliotheek opnam. Onze senaatspresident noemt hij hem in de slotzin van
het nawoord om er vervolgens ‘mijn senaatspresident’ van te maken in zijn boek De
onreine dwaas.

De onreine dwaas (fragment)
Roberto Calasso
de Aula Magna van de universiteit van Leipzig om
de inaugurele rede bij de opening van het academisch jaar te houden. Het was dé
mondaine gebeurtenis van het seizoen: al een paar minuten lang was de lucht vervuld
van een gedempt geroezemoes; telkens opnieuw herschikten de dames hun vossen,
en de talloze ritmisch gestreelde baarden zorgden voor een zachte achtergrondruis.
Onder de aanwezigen bevonden zich bekende personages als Daniel Gottlob Moritz
Schreber, stijf rechtop, zijn elleboog op een Dorisch zuiltje rustend;
PROFESSOR FLECHSIG BETRAD
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Johannes David Schreber, in een majestueuze zwarte toga; Anna Jung, geboren
Schreber, gekleed in een japon van enigszins provinciaalse maar strenge elegantie,
zat in het midden, naast haar broer Daniel Paul: op het hoofd van de President rustte
een tiara met brede, rijk geborduurde windingen; zijn lichaam werd omhuld door
een saffraankleurige sluier, die openviel op zijn boezem waar, van tussen zijn borsten
en tot in zijn hals, een grillige tatoeage te zien was, waaruit zich in het midden
lotusbladeren leken te ontvouwen - een lijnenspel dat zich vervolgens in de plooien
van de sluier voortzette. Rechts viel de jonge, droefgeestige Gustav Schreber op, met
naast zich zijn zuster Sidonie Schreber, ook zij doodsbleek en met verdwaasde blik.
Maar op de voorste rijen zaten Daniel Gottfried Schreber en Johann Christian Daniel
Schreber onafgebroken te discussiëren, en ze lardeerden hun gesprek met onderdrukte
kreten.
Zoals de zwartomrande uitnodigingskaart meedeelde, luidde de titel van de
toespraak Gehirn und Seele. Professor Flechsig schreed met ferme pas voorwaarts,
beklom het spreekgestoelte en begon meteen voor te lezen uit een bundel papieren
die hij in zijn hand hield:
‘Excellenties, dames en heren, voor een wetenschapper uit de school van de grote
Ludwig, voor een man die zijn hele leven aan de nog onopgehelderde geheimen van
de menselijke anatomie, en in het bijzonder van het weerbarstige ruggenmerg heeft
gewijd, is het een grote eer vandaag het woord tot u te mogen richten, die hierheen
bent gekomen uit Saksen en Transoxeanië, als om met uw blik de woorden van een
toegewijd dienaar van de wetenschap te beschamen.
Mijn onderwerp, Gehirn und Seele, is natuurlijk het meest ambitieuze dat ik had
kunnen kiezen, alsof ik aan uw stoutste verwachtingen wilde voldoen. U weet dat
mijn naam onlosmakelijk is verbonden met de tegenwoordig alom bekende ingreep
post mortem, de Coup de Flechsig genaamd, die ik op 5 mei 1872 voor het eerst
uitprobeerde op het lichaam van een kleine, vijf weken oude dode, die de beslist niet
alledaagse naam Martin Luther droeg en - te oordelen naar het onthutsende beeld
dat zijn hersenen boden - ongetwijfeld ook een hervormer zou zijn geworden. Welnu,
vandaag zou ik er de theoretische consequenties uit willen trekken waar mijn
langdurige ervaring met zenuwen, en vooral mijn nauwgezette studie van het ‘geval
Schreber’ mij langzamerhand toe nopen. Alvorens tot de gedetailleerde bewijsvoering
over te gaan, zou ik het, net als de befaamde justiniaanse rechtsgeleerden, willen
wagen mijn stelling hier in limine aan u voor te leggen. En ik zal haar
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doen voorafgaan door twee gevleugelde motto's. Het ene is ontleend aan een begaafde
zeventiende-eeuwse collega, Sir Thomas Browne, die een nieuwe definitie van de
dood heeft bedacht: Est mutatio qua perficitur nobile illud extractum Microcosmi.
Het andere aan Paul Valéry: La mort est l'union de l'âme et du corps, dont la
conscience, l'éveil et la souffrance sont désunion. Deze woorden lijken vooruit te
lopen op de onontkoombare, vooral juridisch getinte eis die aan ons door golven van
lust geteisterde tijdperk dient te worden gesteld, wil het zijn integriteit bewaren.
Omdat de ziel geen veilige haven voor de identiteit bleek, zoals vastgesteld door de
onbarmhartige kritiek van mijn voorgangers, de coryfeeën van de nieuwe wetenschap
van de ‘mythologie van de hersenen’ - en ik zou slechts de illustere namen van
Meynert en Wernicke willen noemen - hadden we heel lang onze hoop op de hersenen
als onneembaar bastion van het Ik gevestigd. Na nauwkeurig onderzoek met de
scalpel, ontpopten die zich echter als een waterige brij, wars van alle mogelijke
ethische problematiek, en onze experimenten begonnen al te verkommeren toen
eindelijk president Schreber in mijn spreekkamer verscheen. Na de langdurige
onderzoeken die ik op zijn lichaam uitvoerde, kon ik eindelijk de valse verwachtingen
die we ten aanzien van de zenuwen koesterden laten varen: ik ontdekte dat er talloze
goden op parasiteerden! Kijk maar!’ Op dat moment greep Flechsig naar een lange
bamboestok die tegen het spreekgestoelte aan stond, en wees ermee op een grote
wandkaart. ‘Op deze afbeelding, die zich van alle voorgaande onderscheidt doordat
ze de werkelijke topografische verhoudingen getrouw weergeeft, in deze schrille
kleuren ziet u de stad van de Ziel tot in haar nauwste stegen eindelijk voor u
blootgelegd: jarenlang heb ik haar telkens en telkens opnieuw getekend, maar tastte
wat de namen betreft steeds weer in het duister: van de substantia perforata drong
ik door in de schors van het putamen; vastgeklampt aan de nucleus caudatus bereikte
ik het septum pellucidum, en over de globus pallidus gebogen keek ik verbijsterd
naar de substantia innominata, tot mijn besnorde hoofd op een dag de gyrus fornicatus
in dook en ik in de thalamus een kleine, hemelsblauw holte ontwaarde: ik herkende
de nietige, ineengedoken gestalte van Tanit-Zerga: ik zette mijn tropenhelm af,
ontblootte mijn door de woestijn verbrande voorhoofd en vroeg belet bij Antinéa.
Toen de President mij in zijn volle luister werd getoond, wemelde zijn brits van de
archonten, steeg uit zijn kussens een Berbers koeltje op dat de verzengende zonnehitte
verjoeg. Die hele indrukwekkende stoet was zijn hersenen binnengedrongen, ze
hadden hun plaatsen al ingenomen, zodat ik dit beeld vandaag in het openbaar kan
tonen en de definitieve namen bij de geografie ervan kan zetten.’
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Flechsig hield de bamboestok op de wandkaart gericht en liet hem van het ene punt
naar het andere springen, terwijl zijn mond met veel nadruk de reeks Namen
scandeerde: ‘Sophie, ma petite, koningin van de diepte, daar begin ik, en dan Kaê,
Abiressine, Jôbel, Jâo, Belias, Eleleth, en de vier Oriëntaalse Wachters: Urpel, Marpel,
Taqfel en Hananel.’
Flechsig zweeg heel even en keek zijn toehoorders vorsend aan: ‘U zult inmiddels
begrijpen hoe ik er, uitgaande van de centrale neuronen, ten slotte opnieuw dankzij
de studie van president Schreber, toe ben gekomen deze stelling - inmiddels niet
langer alleen van belang voor de orde van de wetenschap, maar ook voor de moraal
van de beschaafde wereld - waaraan mijn uiteenzetting, en ik zou zelfs zeggen: al
mijn recente werk is gewijd, te formuleren. Met haar leggen we, naar mijn mening,
de vinger op de ultieme grondslag van het onderzoek en van het bewustzijn; na jaren
van twijfel stelt ze ons gerust en bemoedigt ze ons, zodat we in een tijdperk van
afbraak iets kunnen opbouwen: DE ENIGE IDENTITEIT IS DIE VAN HET LIJK...............’
President Schreber werd met het scheermes van Ockham ontmand, om zo de
gnostische Sophia te worden. En opeens stonden ze daar weer met zijn allen om hem
heen: Jaldabaôth, Jaôth, Bythos, Abraxas, Luchar, Abatur, Ruha, Barbelos en vele,
vele anderen. Al die vermommingen, al die listen, zo veel jaren lang! Tussen de
stenen van de Bogomielen, in de kamers van de Katharen, in het eerbetoon aan de
Dames, in door de wind omspeelde commanderies, in de rook uit retorten, in het
wachten op de Groene Leeuw, in de samenzweringen van Verlichte geesten en in de
sprekende tafeltjes van waarzegsters - tot professor Flechsig, zo zuinig met taal, de
gezwollen wijdlopigheid van de door God en diens gezanten gebruikte ‘fundamentele
taal’ [Grundsprache] beu, het lexicon begon te vervangen en de termen introduceerde
die voor een nuchtere wetenschappelijke opleiding onontbeerlijk waren. Zodoende
werden de ‘vluchtig in elkaar geflanste mensen’ die om de President heen cirkelden
voorbeelden van ‘fossielen’, en wat de aantrekkingskracht tussen stralen en zenuwen
betreft: die diende te worden beschouwd als gevolg van het ‘principe van de
lichttelegrafie’. Daaruit bleek voor het eerst Flechsigs ‘neiging uitdrukkingen in de
gangbare taal, bestemd om bovenzintuiglijke zaken aan te duiden, te vervangen door
willekeurige modern klinkende en daarom aan het lachwekkende grenzende
benamingen.’ Zo werd een begin gemaakt met het uitroeien van archaïsche
overblijfselen in de taal, en legde het woord zich neer bij zijn onberispelijke doel-
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matigheid. Echter, ook de lichamen, de verschijningsvormen waren verdwenen toen de hersenschimmen eenmaal waren vervluchtigd, werd álles even spookachtig.
Nadat ook de laatste animula was verjaagd, school er geen Geest meer in de
machinerie, maar was het hele zenuwstelsel een onverdraaglijk felle lichtbundel
geworden, was het licht zelf weer getransformeerde zenuw, lag de wereld als een
schitterende sluier katapétasma over het Niets. ‘Licht tot Licht!’ brulden aan
hemellichamen vastgeklampte archonten in dierengedaante, - en goten intussen
verrotte materie over het lichaam van de President, waar de Aantrekkingskracht zich
inmiddels in had verschanst. De Fasmen wentelden door de ruimte, aarzelend tussen
een dode, mannelijke god die nog steeds op het leven probeerde te parasiteren, en
de roerloze, betoverende Sophia, die gekleed als president Schreber op een bed in
een kliniek lag.
‘Natuurlijk, natuurlijk,’ mompelde de President, ‘ik maak me ongerust over het lot
van degenen die onder Cassiopeia zijn blijven steken. Die zijn machtig, achter hen
bevinden zich nog meer machtige lieden, en daar achter weer andere. Hek na hek
gaat open, en weer dicht, als een val, ze schuilen in het zegel en drukken dat gloeiend
in ons vlees. Ze raakten volledig in verwarring toen het nieuws zich verspreidde dat
ze zich voortaan tot mij moesten wenden en niet langer tot het superieure slijk dat
hun altijd heeft gevoed. Terra est coelum inversum. Ik denk dat jullie je daar nu wel
mee verzoend hebben en het begrijpen: jullie hoeven alleen je vingertoppen maar
om te keren en de nagellak op de onbedekte huid aan te brengen. In het schimmenrijk
is alles patina - en vertel me niet dat dat jullie, oude doceten, experts op het gebied
van schimmenverbrandingen en verschroeiende windvlagen, in verlegenheid brengt.
Spreek nu vrijuit, vertel aan jullie Vader-Moeder van Sonnenstein over de druk
waaronder jullie gebukt gaan.’ Uit de Melkweg die op het plafond van Schrebers
kamer rustte, maakte zich een hoofd los, omkranst door indrukwekkend wapperende
manen:

Jaôth
Jaôth is de eerste;
de tweede Hermas
oog van het vuur.
Maar elk van ons heeft
ook andere namen
van heimwee en toorn.
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De god schiep ons
en als machten (exoesíai)
plaatste hij ons (kathistánai)
aan het hemelgewelf
bij de lógoi álogoi.
Eveneens van omhoog
sprak de Verfoeilijke
op een dag tot ons:
‘Ik ben een naijverig god;
buiten mij bestaat niemand.’
Daarmee wees hij op
het bestaan van een Ander.
In hemelse kerkers
onttrok hij onze broeder
aan onze blik.
Sophia, de vriendin,
zag aan het verflauwen
van haar glans
dat het de sútzugos
was die ontbrak,
de klank
vond geen weerklank,
het Evenbeeld zweeg.
Zij wilde ronddwalen (epiféresthai)
maar werd niet
naar haar Aeon gebracht,
tuimelde in het negende,
bij Jaldabaôth.
In het water verscheen
het godsbeeld.
We verzamelden ons
om zielen te maken:
de zesde is súnesis,
ziel van de haardracht,
ze wiste haar smetten
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met de epínoia van het licht.
Zo weefde zij
die schimmige lijven,
als planten gegroeid.
Al haar schuilhoeken
verkend
met vuurbollen.
Ik zal u influisteren, President,
waar het geheim wordt bewaard:
in het antimimon
pneuma, dat uit ons voortkomt,
druipt van de takken (kládos)
en de bladeren bedrog,
het vet ervan is
een schadelijke balsem,
de vrucht doodsverlangen.
Het zaad ervan (spérma)
verzwelgt wie het proeven.
Het doorweekt het web,
een vrouwelijk embryo.
Niemand heeft dat web verscheurd,
zelfs geen vurige vleugels,
zó sterk zijn de draden
verknoopt en getwijnd
in het onafzienbare brein.
Het Pleroma verkocht ons
als slachtvee.
Alles was slechts déchéance (husterèma).
Nu vertrouwen we jou
de zegels toe,
episèmon onoma.

Stukje bij beetje begon president Schreber tijdens zijn langdurige overpeinzingen,
zijn subtiele kwellingen, roerloze nachten, onder de achterdochtige blik van zijn
naasten, het onophoudelijk vervangen van organen in zijn lichaam en de afmattende
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wonderen, het verloop van de hele geschiedenis te reconstrueren en te vermoeden
wat hem nog te wachten stond.
Om dat te begrijpen moest eerst alles wat zich sinds de tijd van Friedrich II in een
lineaire reeks had afgespeeld, worden getransformeerd tot een groot tapijt dat in één
oogopslag kon worden opgerold en ontrold: ook de subjecten van al die gebeurtenissen
waren op dat tapijt met elkaar verweven, en sommige daarvan kwamen telkens op
een andere manier op verschillende gedeelten van een vlammende cirkel terug. Rechts
onderaan op het tapijt stond te lezen: Ronde d'amour, gevolgd door de handtekening
van de meester: Pradilla. Eronder, in kleinere letters, die van zijn assistent: Prado,
‘meester van het lemmet’. In het centrum stond God, maar in het hart van het centrum
bevond zich een ingewikkeld kluwen van waaruit de draden straalsgewijs naar alle
kanten van het rad uitwaaierden - en daar stuitte de President op zichzelf, meerdere
malen en in verschillende hoedanigheden. Op verscheidene punten zag hij zijn eigen
gestalte als een Russisch poppetje dat telkens eendere maar kleinere modellen van
zijn vader, van Flechsig en van hun voorouders bevatte; op een andere plek echter
bevatte het twee minuscule votiefbeeldjes van Ormoezd en Ahriman, verlicht door
een zwak innerlijk schijnsel. Onderaan stond te lezen: ‘Dit is wat overblijft van
Xvarnahs licht.’ Elders, op tegenover elkaar liggende gedeelten van het rad, zag hij
zichzelf weer verschijnen, vrijwel identiek aan Flechsig - beiden met enigszins
loensende blik en een Mongolenstaartje. Of hij herkende zichzelf in een Mediterrane
vrouw, mollig en met openhangende kleren, die haar wijde rok tot boven haar schoot
optilde - en daaronder verscheen professor Flechsigs fier opgeheven hoofd, met zijn
dikke, blonde haar en in zijn hand het zwaard Nothung. Weer ergens anders, binnen
in zijn vader, lag een mummie met de gelaatstrekken van de President, en zijn vader
hield twee snel in elkaar geflanste mannen in zijn handen: links Immanuel Kant, met
zwarte lakschoentjes aan, rechts Odin, met een strop om zijn hals.
Naar het grote tapijt kijkend, waarop zijn eigen gezicht en dat van Flechsig zich van
elkaar losmaakten en langzaam aan hun eigen trekken weer aannamen, zag de
President met zijn geestesoog nog een baard, nog een bril, een tafel en een sofa
opdoemen. De witte glans van een aantal beeldjes in een glazen kast had een heerlijk
‘welbevinden van de ziel’ tot gevolg. De President betrad het vertrek en ging aan de
donkere tafel zitten: achter hem een wildernis van biezen, wilde asperge en
lotusbloemen. Op de sofa rookte Sigmund Freud, met een vreedzame, peinzende uit-
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drukking op zijn gezicht, een sigaar. De President sprak: ‘Professor Freud, zegt u
eens: wat hebt u van de moerassen te vrezen?’
‘Dat is een lange geschiedenis, mijn President. Ziet u, ik ben verknocht aan de
straat, aan de stad, ik ben altijd “de wandelende jood” in de straten van Pompeï
geweest. Ik heb mijn leerlingen uitgenodigd samen met mij de riolen te betrekken,
en gelachen om iedereen die de architectuur van de stank niet kon onderscheiden.
Maar het moeras - nee; tussen het riet in de Donaudelta werd mijn hoofd altijd belaagd
door een rookwolk van angst. De grote Diana heeft me nooit vergeven. Mijn
beeldenverzameling heb ik achter glas gezet - al wist ik heel goed dat de eerste xoanon
door de Amazones in de modder van Efese is gevonden. En zo is het bijna altijd
gegaan. Wilhelm Fliess, de man die het grootste avontuur van mijn leven was, heeft
daar volgens mij iets mee te maken, zoals met alles. Juist in de jaren van de
Nervenanhang tussen hem en mij - u weet wel wat ik bedoel -, kreeg ik een droom
die tegenwoordig “opzienbarend” wordt genoemd, en die u kunt vinden op de
bladzijden 436-439 van de Traumdeutung, in de Studienausgabe. Dat is dezelfde
droom als van vannacht en ik vraag u dringend ernaar te luisteren:
De oude Brücke moet mij een of andere opdracht hebben gegeven; vreemd genoeg
betreft die het prepareren van mijn onderlichaam, mijn bekken en mijn benen, die
ik voor me zie zoals in de snijzaal, maar zonder het gemis ervan aan den lijve te
voelen, en ook zonder een zweem van afschuw. Louise N. staat naast me en helpt me
bij het werk. Mijn ingewanden zijn uit het bekken verwijderd; soms is dat van boven-,
soms van onderaf zichtbaar, en beide zienswijzen vloeien in elkaar over. Er zijn dikke
rode uitstulpingen te zien (in mijn droom denk ik al aan aambeien). Er moest ook
heel voorzichtig iets worden verwijderd wat er overheen lag en wel verfrommeld
zilverpapier leek. Daarna was ik weer in het bezit van mijn benen en liep ik een eind
door de stad, maar (omdat ik moe was) nam ik een rijtuig. Dat bracht me tot mijn
verbazing naar een poort waarachter een gang lag, met aan het einde een bocht
waardoor je weer buiten kwam. Ten slotte stapte ik met een berggids die mijn spullen
droeg door afwisselende landschappen. Op een bepaald gedeelte droeg de gids mij
ook, om mijn vermoeide benen te ontzien. Het terrein was drassig; we bleven langs
de rand. Er zaten mensen op de grond, net als indianen of zigeuners, en er was ook
een meisje bij. Aanvankelijk was ik alleen over het glibberige terrein doorgelopen,
voortdurend verbaasd dat het me zo goed afging na die anatomische ingreep.
Uiteindelijk kwamen we bij een klein, houten huis, met aan de achterkant een open
raam. Daar zette de gids me neer en legde twee al klaar staande planken op de
vensterbank, om zo de afgrond te overbruggen waar we overheen moesten als we
het raam uit
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kwamen. Toen werd ik wel degelijk bang, vanwege mijn benen. Maar in plaats van
de verwachte overtocht, zag ik twee volwassen mannen languit op houten banken
tegen de wanden van de hut, en het leek wel alsof er naast hen twee kinderen lagen
te slapen. Alsof niet de planken maar de kinderen de overgang mogelijk moesten
maken. Vol angstige gedachten word ik wakker.
In de Traumdeutung had ik al gewaarschuwd dat ik slechts een enkel detail uit die
droom zou isoleren - anders had er teveel moeten worden uitgelegd. In mijn functie
van Obscurant heb ik tot nu toe gewacht om iets meer te onthullen van wat ik voor
jullie verborgen heb gehouden. In mijn functie van Verlichter had ik destijds al willen
onthullen dat die hele droom voortsproot uit het bezoek van een kennis, Louise N.,
dezelfde die me in mijn droom helpt bij het prepareren. Ze vroeg me iets te lezen.
Ik stelde She van Rider Haggard voor, met de woorden: “Een opmerkelijk boek,
maar vol verborgen betekenissen: das ewig Weibliche, onsterfelijke hartstocht.” “Dat
ken ik al. Heb je niets van jezelf?” “Nee, mijn onsterfelijke werken zijn nog niet
geschreven.” “Wanneer geef je ons dan je laatste Aufklärungen die, zoals je hebt
beloofd, ook voor ons begrijpelijk zullen zijn?” Toen hoorde ik dat er door haar stem
een andere sprak. Ik begreep dat ook ik, vreemd genoeg, Flechsigs weg had gekozen:
het schrijven van de Traumdeutung, wat samenviel met de pijnlijke zelfanalyse
waaraan ik me in die jaren onderwierp, herkende ik opeens als het gesjor aan mijn
eigen lijk, dus vergelijkbaar met Flechsigs anatomische onderzoeken (als wij u, D.P.
Schreber, als diens lichaam beschouwen), met de opvoedingspraktijken van D.G.M.
Schreber (als we u, zijn zoon, als diens lichaam beschouwen), en ten slotte met de
verhouding van God tot de wereld (als we u, mijnheer de President, als zijn lichaam
beschouwen), tot het moment van de door u veroorzaakte crisis. Alleen als lijk kon
ik het moeras ongedeerd oversteken - natuurlijk heb ik u, mijnheer de President,
destijds herkend, u was de zigeunerin die op het moeras zat, met om u heen die andere
squatters: op dat moment werd ik plotseling overvallen door vlijmscherp heimwee,
das ewig Weibliche, onsterfelijke hartstocht, maar ik wist dat ik niet mocht blijven
staan en dat me in de bergen een Etruskische graftombe wachtte. Tempels mogen
alleen in moerassen of op akropolissen staan. Toen ik in Athene op de Akropolis
door die vreemde verwarring werd overvallen, toen alles onwerkelijk werd omdat
het te werkelijk was, gebeurde dat omdat ik eindelijk mijn graf had gevonden, mijn
klassieke graf.
Echter, ik verafschuw schulden - maar de grootste schuld van mijn leven, en
tegelijk de geheime kracht ervan, ligt in het feit dat ik de mensheid aan een analyse
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heb onderworpen zonder zelf door een ander te zijn geanalyseerd - de wrede Jung
was gemeen genoeg om me daaraan te herinneren toen hij me verliet: “Ik ben gezond,
laten we het afkloppen, ik heb me wel laten analyseren, in tegenstelling tot u” - en
inmiddels weet ik dat u, mijnheer de President, de enige ander bent die dat kan.
Omdat u zich hebt weten te onttrekken aan de verloochening van de vrouwelijkheid,
die van oudsher en voorgoed verantwoordelijk is voor het glansrijke falen van de
analyse: omdat u erop zít, op dat onafzienbare moeras, en daarom nu ook aan mijn
tafel kunt zitten, zult u gehoor verlenen aan wat ik u noodgedwongen moet zeggen.
Ook het louche personage dat ik als mijn zoon wilde aannemen, Carl Gustav Jung,
uit een protestants domineesgeslacht, bastaard van Goethe en onechte zoon van het
Boek zowel als van de Letter, wilde mij voor schut zetten met dat gif uit het moeras.
De lucht was enigszins bedompt in restaurant Essighaus te Bremen, waar we hem
probeerden over te halen wijn te drinken, zijn dwaze Zwitserse onthouding op te
geven, en hij bleef maar praten over de veenlijken die daar in de buurt, in die streek
zouden liggen. Lijken uit de prehistorie, met aangevreten botten, een gelooide huid
en een intacte haardos, lichamen geplet door het gewicht van het water: onsterfelijke
metgezellen van She, voor eeuwig wachtend in de veengroeven! Ook ditmaal zou ik
er niet bij komen - ik viel flauw. En toen begon de strijd tussen het Lijk uit het
Anatomisch Instituut en het Lijk uit de prehistorie. Natuurlijk, alles herhaalt zich,
zoals tussen Flechsig en u. Daarom zult u wel begrijpen dat ik op een bepaald moment
wel een essay over uw Denkwürdigkeiten móést schrijven, en ieder contact met Jung
moest verbreken voordat ik zou worden overspoeld door de modderstroom van het
occultisme. Altijd weer het moeras, zoals u ziet.
U zult ongetwijfeld ook vaststellen dat ík uw Denkwürdigkeiten tot studieonderwerp
heb uitverkoren: natuurlijk, het was Jung die me erop heeft gewezen, en ook dat was
betekenisvol, maar hij moest op zoek naar die arme blauwkous van een Miss Miller
om die verschrikkelijke mandala's in omloop te kunnen brengen. Behalve een verschil
qua constitutie, heeft er tussen ons ook altijd een verschil qua opvoeding meegespeeld:
hij de Grote Hystericus, ik de Grote Bezetene - meer wil ik voorlopig niet zeggen.
En laten we het nu eens even over de neus hebben...’ zei de President. Freud
glimlachte flauwtjes: ‘De herinnering aan de neus is voor mij nogal pijnlijk. Als het
mogelijk is tegelijkertijd charlatan, hoefsmid, bouwvakker op het lava van de paranoia,
een brave huisvader, hoeder van het schimmenrijk, een toegewijd wetenschapper en
crimineel te zijn - dan waren wij dat, Fliess en ik. We hebben te veel
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geheimen, te veel bevlogenheid en schaamte gedeeld, we hebben ons noodgedwongen
met specie aan elkaar moeten metselen. Maar zijn dierbare, vervloekte schim
achtervolgt me nog vaak. Onze gezamenlijke ceremonies noemden we “congressen”
- en telkens weer ademden die de sfeer van een ritueel misdrijf. Sinds Fliess de
analogie en de functionele overeenkomst tussen de neus en de vrouwelijke
geslachtsorganen had ontdekt, was het één onafgebroken bloedbad: we vonden een
eerste slachtoffer, de ongelukkige Emma, mijn patiënte. Zij was het inaugurele offer
van de psychoanalyse: op de droom waarin zij optrad - de eerste droom die zonder
lacunes werd geïnterpreteerd, ha! - de inmiddels fameuze “droom van Irma”, heb ik
op 24 juli 1895 mijn Traumdeutung gebaseerd, en ik had zelfs bedacht dat die dag
met een gedenksteen moest worden gememoreerd. Ikzelf had Fliess in februari 1895
naar Wenen geroepen, zodat hij zijn theorieën over de neus op die onschuldige
hysterica kon toepassen. Alle gif van de wereld had zich in die neusholten
geconcentreerd, en werd daar vandaan in de vorm van een nasale reflexneurose de
straten van de stad in geblazen. Fliess, de gevleugelde astroloog van mijn Hof,
opereerde en vertrok.
Enige tijd later kreeg Emma ernstige klachten: als ze op mijn spreekuur kwam,
vertelde ze over hevige pijnen, onwelriekende uitscheidingen, bloedingen. Ik luisterde,
vertrok ternauwernood mijn mondhoeken en dacht aan het symptoombeeld van
hysterie. Maar ik ben altijd zeer gewetensvol geweest en liet uiteindelijk een chirurg
komen: in een holte die het resultaat van de eerste ingreep was, vond hij een ongeveer
vijftig centimeter lange reep jodiumgaas, die Fliess daar kennelijk had achtergelaten.
Toen het gaas werd verwijderd, kreeg Emma een ernstige bloeding. Ik, als aanwezige,
werd er beroerd van en ging ook ditmaal bijna van mijn stokje. De “droom van Irma”
verwees, zoals iedereen uit de Traumdeutung kan opmaken, naar deze feiten: in 1895
las ik er vooral de wens in om de prille wetenschap over dromen daar buiten te
houden. Dat betekende vooral dat Fliess buiten schot moest blijven, dus ook ik zelf,
reddeloos in de ban en bezeten van de ontdekking van de Psyche. Dat is me destijds
gelukt; ik redde de Fliess-in-de-psychoanalyse, maar moest hem er als mens toe
veroordelen langs de weg achter te blijven, samen met de cranks die de
wetenschappelijke habitus van mijn vakgebied met hun ongecontroleerde
helderziendheid in gevaar brachten. Maar we laten altijd sporen na, weggemoffelde
opschriften en overwoekerde grafmonumenten: in een noot bij de “Droom van Irma”
heb ik de volgende, door een streepje van de voorgaande zin gescheiden woorden
geschreven: “Elke droom heeft minstens één punt waar hij ondoorgrondelijk is, een
soort navel waardoor hij in verbinding staat met het onbekende”. Zo heb ik, uitgere-
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kend in de droom zonder lacunes, een eerbetoon gebracht aan de ondoorgrondelijke
omphalos, de “witte vlek” die ik in Irma's keel zag, omkranst door vreemde, rimpelige
vormen die op de neusholten lijken, en door grote grijzige korsten. Om mezelf te
redden interpreteerde ik die destijds als een symptoom van difterie. En nu bent u,
mijnheer de President, uit die witte vlek opgestegen en luistert u van tussen de
rietstengels naar mij. Onder het spreken voel ik een transparante kalmte, een overgave
die ik jarenlang niet heb gekend, die ik voor zover ik me herinner misschien alleen
tijdens de “congressen” met Fliess heb ervaren, en waar ik hem voor heb gestraft.
Nu kan ik niet meer straffen.
Maar terug naar de neus: er werden tijdens de “congressen” met Fliess niet alleen
heftige discussies gevoerd en theorieën uitgewisseld - over de eerste ontdekkingen
van de psychoanalyse mijnerzijds, biseksualiteit, de wetten van de periodiciteit
zijnerzijds - maar er waren ook heuse ceremonies. Net als de priesters van Xipe Totec
voerden we operaties op onszelf uit, maar met de westerse terughoudendheid die ons
verbood ons boekje te buiten te gaan bij het ontleden van de slachtoffers. Ditmaal
was ik de vrouw. Het ging, zoals u vast al hebt begrepen, om de neus, waar we alle
twee blijkbaar allerlei problemen mee hadden. De methode die we hanteerden was
een samenraapsel van onze theorieën. Wegbranden en het plaatselijk toepassen van
cocaïne. Zoals bekend was dat laatste een uitvloeisel van mijn eerste onzalige
therapeutische ontdekking, die eerder tot de dood van mijn vriend Fleischl von
Marxow had geleid.
Zoals u ziet, was het niets meer of minder dan de vrouwelijke maan, Keplers
Vulva, maar dan naar een mannenhoofd getransponeerd, die ons bij deze eerste
genezingspogingen onweerstaanbaar aantrok. De woorden zeggen het al: wegbranden
en tegelijkertijd verdoven. Dat waren de eerste rituelen van de psychoanalyse die
een nieuwe Frazer - nog geborneerder dan zijn voorganger, die tenminste nog een
groot Griekenland-kenner was - vast en zeker weerzinwekkend zal vinden. Toch
werd daar de beslissende stap gezet, waarvan de onuitwisbare sporen tegenwoordig
overal te zien zijn - en ik zie niet in waarom we dat zouden verheimelijken. Binnen
het hele scala aan gruwelen is een keurige spreekkamer in Los Angeles, waar het Ik
wordt versterkt en een doodgewone lap witte stof op de divan op de voeten van de
patiënt wacht, beslist veel weerzinwekkender.
We praatten en praatten, daarna voerde Fliess zijn ingrepen op mij uit, waar ik me
met vermetel vertrouwen in zijn instrumentarium aan onderwierp; daarna keerde ik
met een barstensvol hoofd per trein terug en zette onderweg koortsachtig
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schetsen van de psyche op papier, waarna thuis dagen van een diepe neerslachtigheid
volgden. Toen schreef Fliess dat ook hij zich aan zijn neus zou laten opereren, daar
viel altijd nog wel iets aan te corrigeren. Daarna werd de briefwisseling intenser,
maar om elkaar op een nieuw “congres” te kunnen weerzien, moesten we wachten
tot Fliess een bij zijn stonden aansluitende datum vond - en alles weer opnieuw
begon. Dat waren de jaren van mijn enerverende Nekyia. 's Avonds na tien uur
ondervroeg ik mijn reeds gestorven zelf in mijn spreekkamer, verzamelde ik de
flarden van mijn psyche, die in haar slaap praatte en overdag vervolgens zweeg omdat ik moest luisteren, luisteren, luisteren...’
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De ondergang van Kasj
Jacq Vogelaar
De Engelse historicus R. Cobb vergelijkt zijn werk met dat van zijn lievelingsoom,
een plattelandsdokter die zo nieuwsgierig was als de pest. Hij verdenkt deze
onverbeterlijke roddelaar ervan medicijnen te zijn gaan studeren om bij alle mogelijke
mensen over de vloer te kunnen komen. Historicus wordt iemand, aldus Cobb, uit
verlangen om andermans brieven te lezen en door te dringen in de geheime
binnenkamers van vreemden. ‘De echte historicus,’ zo valt Calasso hem bij, ‘is de
voornaamste vijand van iedere jager op Gedenkwaardigheden. Zijn meestbegeerde
prooi is datgene wat is ontsnapt aan het geheugen, wat goede redenen had om eraan
te ontsnappen. Na langdurige training in die strijd tegen de ondoorschijnendheid kan
hij zich meten met Plutarchus' personages, die echter onzichtbaar zijn gemaakt door
een overdaad aan getuigenissen, een solide schild dat de geschiedenis uitscheidt om
ze verre van ons te houden. Aan het slot van zijn gedurfde onderneming wil de
historicus Napoleon ontmoeten als een onbekende.’
In dat perspectief waren voor Cobb de motieven van drie zogenaamde matrozen
die in 1809 twee bejaarde herbergiers doodden en beroofden minstens even interessant
als de zelfbenoemde imperator. De historicus bestudeerde hun processtukken om
‘zelfs gedachten en woorden die geen kans zagen vorm aan te nemen aan de
vergetelheid te ontrukken’. De historicus moet dus het geheugen van anderen
construeren en plunderen, aldus een karakteristiek van Cobb.
Cobb wordt op zijn beurt een van de zegslieden van Calasso, zo een die even in
de marge mag meepraten, een van de velen die hij in zijn omvangrijke essay De
ondergang van Kasj rechtstreeks aanhaalt of woorden in de mond legt, om via hun
al of niet verzonnen herinneringen en getuigenissen veel ijlere en moeilijker te grijpen
gestalten tot spreken te brengen. Het zijn figuren die normaliter alleen maar als
abstracta bestaan, bijvoorbeeld historische veranderingen en processen, of het begrip
geschiedenis zelf, toch ook niet meer dan een gedachteconstructie. Wat houdt de
omwenteling in die met de Franse Revolutie een kettingreactie op gang bracht waaruit
een nieuwe wereldorde is ontstaan, de moderne wereld zoals wij die menen te kennen?
Waarop is die orde gegrondvest, door welke oorsprong gelegitimeerd? In die termen
formuleert Calasso het praktisch nergens, dat moet erbij gezegd. De grote vragen
splitsen zich bij hem uit
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in een veelheid van kleinere, indirectere vragen, die het voordeel hebben dat ze een
antwoord mogelijk maken, een antwoord dat bovendien niet al door de vraag zelf
wordt ingegeven.
‘En nu gaan we het even over de neus hebben,’ zei senaatspresident Schreber tegen
professor Freud. Over Daniel Paul Schreber schreef Calasso in 1974 De onreine
dwaas, waarin hij de gebruikelijke rollen omkeert en Schreber zelf aan het woord
laat. Ik was Schreber, zegt Freud, en hij onthult hoe hij vlak voor zijn dood alles wat
hij had gegrondvest en opgebouwd, eigenhandig heeft vernietigd ter ere van President
Schreber. Kort voordat het verhaal weer bij de neus - het orgaan dat Freud en Fliess
verbond - terugkeert, let wel: terugkeert bij het verhaal over de neus dat zelf alweer
een excursie is dat van de hoofdlijn afwijkt, citeert Freud zichzelf: een zinnetje tussen
gedachtestrepen in een voetnoot bij ‘Droom van Irma’. Excentriekere plek - terzijde
in een voetnoot in een autocitaat dat opduikt in een verzonnen monoloog van Freud
- is nauwelijks denkbaar. Dit is het citaat: ‘Elke droom heeft minstens één punt waar
hij ondoorgrondelijk is, een soort navel waardoor hij met het onbekende samenhangt.’
Waarschijnlijk heeft ook de mythe zo'n witte plek, die alleen in omtrekkende
bewegingen te peilen is. Hoe kunnen we de betekenis van de mythen ontdekken?
‘Dat vertellen de varianten ons, de bloedsomloop van de mythe.’ In zijn fabelachtige
mythenboek De bruiloft van Cadmus en Harmonia zal Calasso de geheime
geschiedenis - het rationele potentieel - van de mythe zoeken en op een vergelijkbare
manier te werk gaan: het onderwerp zelf als subject van het verhaal aan het woord
laten, in heel z'n verscheidenheid en dubbelzinnigheid. ‘Pas als we een onverwachte
samenhang tussen onvergelijkbare grootheden ontdekken, kunnen we zeggen dat we
de toegang tot de mythe gevonden hebben.’
Aan het mythenboek ging een kaleidoscopisch essay vooraf, De ondergang van
Kasj (1983), waarin het, veel meer in de breedte, gaat over het offer, ruil en substitutie,
de oplossing van het sacrale in het profane van de samenleving, wetenschap en
politiek, en de daarmee gepaard gaande scheiding tussen gezag en macht, over de
legitimiteitscrisis die daarvan weer het gevolg is en het conflict tussen wet en orde,
dat ertoe leidt dat de wereld iets moet vernietigen om orde te scheppen, buiten de
wet om, en daartoe het overtollige (zoals de natuur) offert. De methode is in beide
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boeken dezelfde, alleen is de mythe één draad uit de vele die in Kasj in allerlei
patronen verweven en verstrengeld zijn.
De navel van het boek over de metamorfose van het offer is de titel. Het titelverhaal,
de legende van de ondergang van Kasj, is zelf trouwens een verhaal over het
doorsnijden van de navelstreng tussen hemel en aarde. Het staat op een derde van
het boek en is als het ware een puntkomma in een lange nevenschikkende zin die
bestaat uit een aaneenschakeling van losse verhalen, historische fragmenten, glossen
en parafrasen.
Ceremoniemeester in dit pandemonium is Talleyrand. Het is een handige zet van
Calasso geweest om de tot op heden als aartsopportunist te boek staande politieke
geestelijke tot hoofdpersoon van zijn essay te maken. Calasso laat een andere
Talleyrand zien en doet dat door te beschrijven hoe de meningen over deze kameleon
zich in de loop van de tijd gevormd hebben en in één beeld versmolten zijn, een
amalgama, een algemene, praktisch door iedereen gedeelde opinie: de Talleyrand
van de collectieve herinnering. Calasso gaat hier net zo te werk als voor de essays
van De negenenveertig treden is opgemerkt, waarin hij een ander en soms nieuw
beeld van een auteur of een werk construeert door gevestigde beelden weg te schrijven.
Tijdens zijn leven speelt Talleyrand in alle fasen van de overgang van oud naar nieuw
(en terug) een rol, een hoofdrol vaak, vanaf het Ancien Régime, de Revolutie, de
terreur, het Directoire en Napoleons Empire tot de restauratie en de nieuwe orde van
de staten van Europa. Juist omdat hij in geen enkele illusie van orde geloofde, bezat
de aartsbisschop in alle fasen de nodige distantie om de ontwikkelingen met zachte
hand bij te sturen. Zijn triomf was het Wener Congres, het bal van de grote woorden:
de hogere macht die het gezag voorheen legitimeerde, werd vervangen door de Rede,
Vrijheid, Mensheid, Goede Zaak, enzovoort.
Een eenvoudige maar verstrekkende karakteristiek die Calasso van Talleyrand
geeft, al in het begin zodat veel van wat volgt in een wankel evenwicht komt te staan,
betreft diens ‘lichtvoetigheid’, vooral zijn lichtvoetigheid bij het behandelen van ‘de
belangrijkste zaken’. Talleyrands lichtvoetigheid ‘is het teken waaruit de verborgen
functie blijkt die hij voor zichzelf had verkozen. Er is op de wereld niets meer dat
niet lichtvoetig zou kunnen worden behandeld - dat is zijn uitgangspunt. Iedereen
schrikt ervoor terug dat te erkennen. Talleyrand accepteert het en laat het bij ieder
optreden meespelen. Dat is voldoende om tussen hem en alle anderen de onmetelijke
afstand te scheppen die velen zo monsterlijk voorkomt.’
Talleyrand begreep als een van de eersten dat het nanapoleontische tijdperk in
verwachting was van een nieuw evenwicht, maar de hoop niet meer op een wet
vestigde maar op de misschien effectievere schijn van
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een wet. Het is juist de tijd dat iedereen zich op principes beriep: papier is geduldig,
woorden zijn te geef en vooral grote woorden verwisselbaar. Talleyrand was een
waardig opvolger van de politieke denker Thomas Hobbes, die Calasso vreemd
genoeg niet noemt, of het moeten verborgen allusies zijn wanneer hij het over ‘het
oermysterie van de macht’ heeft: wanneer men de maatschappij op woorden gebaseerd
heeft - souvereiniteit, macht, vertegenwoordiging - en dat louter om een tautologie
van de machthebber tot stand te brengen. De monarch heeft de absolute macht, aldus
Hobbes, wanneer hij die, op welke manier dan ook, gekregen of veroverd heeft. Geen
macht uiteraard zonder bijbehorende machtsmiddelen. Zodra hij die heeft staat de
machthebber als enige boven de wet en is elke kritiek op zijn status verstoring van
de orde, overtreding van de wet.
Eén voorbeeld van Calasso's verglijdende denken, een passage waar hij de toekomst
van Talleyrands ontdekking van de macht van grote woorden schetst: ‘Zich beroepen
op de wet leek dus nog steeds noodzakelijk, maar de wet zelf moest vrijwel
inhoudsloos blijken, niet in staat welk nader onderzoek dan ook te doorstaan. Zo
dreigde de wet enkel en alleen een ornament van de feiten te worden (...) Sinds
Talleyrand zijn kaart van de legitimiteit uitspeelt, zijn optreden vergezeld doet gaan
van schaarse, indringende woorden, begint de onstuitbare toename van de bêtise, die
haar meest oogverblindende kroniekschrijvers zal vinden in Baudelaire, daarna in
Flaubert, vervolgens in Bloy, dan in Kraus, en de viering van haar eigen eeuwfeest
zal bepalen in augustus 1914, waarbij het vuurwerk in Versailles zal worden
vervangen door raketten en het gebulder van mortieren aan het Belgische front. Er
was toen niet langer sprake van “legitimiteit” - maar telkens is er een of andere
abstractie, telkens zwakker, die de vacante plaats van de wet inneemt: op dat moment
was “neutraliteit” aan de beurt. (...) Legitimiteit vervlecht beide fundamentele
operaties die zich in onze geest voltrekken: analogie en conventie, takken die zich
afsplitsen van een enkele stam, de vervanging. Zoals altijd houdt de conventie zich
in dit geval met essenties noch substanties bezig, maar met functies - en is bereid
(zij, de ziel zelf van de substitutie) de ene vorm voor de andere in te ruilen.’
In korte passages laat Calasso zijn vele figuren optreden, onder wie Goethe,
Chateaubriand, Sainte-Beuve, La Fayette, Napoleon, Marie-Antoinette, Pascal, Joseph
de Maistre en wie al niet, tot en met Brezjnev en Pol Pot. Stukje bij beetje zien we
hoe sinds de achttiende eeuw op allerlei gebieden de vormen zich van hun inhoud
losmaken. Waar niets in zichzelf berust, worden de waarden afgemeten naar een
willekeurige Maat (de ruilwaarde, uitgedrukt in geld), verandert geloof ongemerkt
in bijgeloof en is daarin
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niet meer te onderscheiden van ongeloof dat zich voordoet als geloof in wetenschap,
socialisme, het individu, de vrije markt, het proletariaat en de vooruitgang. In verheven
gevoelens gaan Romantiek en Kitsch een verbond aan, wat Calasso ertoe brengt de
Romantiek het reveil van het offer te noemen, maar dan een offer zonder verbinding
met iets buiten de moderne wereld zonder grenzen. Talleyrand is getuige van het
einde van een cyclische, ceremoniële, maar allang niet meer rituele tijd en van het
tumultueuze begin van het experimentele tijdperk, en al snijdt hij niet zelf de
navelstreng door, hij helpt de pijn te verzachten, met stijl. Beter dan wie ook weet
hij dat de wereld op herhaling gaat.
In 1912 hoorde de Duitse volkenkundige Leo Frobenius van een kameeldrijver de
legende over Kasj, een wijsheid van duizenden jaren oud, afkomstig uit het oosten.
Daar kwam de verteller Far-li-man vandaan, die door koning Akaf werd aangewezen
om met hem te sterven als de priesters in de sterren gelezen zouden hebben wanneer
zijn laatste dag was aangebroken. Dan moest de koning van dit welvarende Afrikaanse
land sterven, zo was het gebruik, om plaats te maken voor zijn opvolger. Aan dit
offerritueel komt een einde doordat Far-li-man zijn gehoor, onder wie de priesters,
zodanig boeit dat zij inslapen. Na enkele dagen weet geen enkele priester meer hoe
het met Gods handschrift aan de hemel staat. De koning regeert tot hij een natuurlijke
dood sterft en wordt opgevolgd door de verteller: na het rijk van het bloed komt het
rijk van het woord.
Na Far-li-man gaat het welvarende rijk te gronde. Het offer is oorzaak van de
ondergang van Kasj, het nalaten van het offer is eveneens oorzaak. Maar een nog
raadselachtiger waarheid, aldus de conclusie van Calasso, is dat de samenleving zelf
de ondergang is, omdat ze een begrip wordt dat alles buiten zich opslokt, de natuur
al evenzeer als het religieuze.
Daar begint het derde deel van het boek, waarin Calasso de moderne geschiedenis
beschrijft met het oog op de vele gedaanten die het offer aanneemt, nadat Lodewijk
de Zestiende aan de revolutie ten offer is gevallen. Het grote probleem waarvoor de
Jacobijnen zich gesteld zagen toen ze de vorst wilden onthoofden, was dat de monarch
vóór de revolutie zijn gezag aan god ontleende. In welke hoedanigheid moest de
koning gedood worden in een republiek die haar legitimiteit niet meer aan een hogere
macht maar uitsluitend aan zichzelf ontleende? Twee maanden lang delibereerden
749 leden van de Revolutionaire Conventie over deze kwestie, van welke
gedachtenwisseling de uitkomst bij voorbaat vaststond: de koning moest dood. Dit
verhaal vertelt Calasso niet; het is te vinden in het boek Regicide and Revolution
(1974) van de Amerikaanse politocoloog Michael Walzer.
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Toppunt van substitutie is de ruil die een waarde op zichzelf wordt, belichaamd door
een nieuwe sacrale waarde, waaraan alles kan worden afgemeten: geld. Calasso gaat
uitvoerig in op de maatschappelijke analyse van Marx - ere wie ere toekomt - die
alleen maar aan waarheid heeft gewonnen: hoe menselijke verhoudingen tot in de
meest persoonlijke en ogenschijnlijk minst economische uithoeken bepaald worden
door de vraag: wat is het waard? In dit deel komt Calasso's synoptische en simultane
werkwijze het best tot zijn recht. In prachtige hoofdstukken speelt hij Marx, Nietzsche
en Stirner tegen elkaar uit en confronteert hij filosofische ideeën met sociale
bewegingen. Wat hij daarbij overhoop haalt, van Vedische offerriten (de stof voor
het latere boek Ka) tot Walter Benjamins Passages (zie De negenveertig treden), is
haast te veel voor een boek. Wat de aantrekkelijkheid ervan uitmaakt - de inductieve
benadering, de diversiteit, het variëren op enkele thema's - maakt het ongetwijfeld
ook ingewikkeld. Ik denk dat je het boek pas kunt lezen als je het eerst (door)gelezen
hebt: pas na het geheel te hebben gezien, tekent zich voor de lezer een patroon af in
de veelheid aan thema's en figuren. Ik wil niet zeggen dat ik in de stofwolken die
Calasso in zijn boek doet opwaaien alles even goed heb gezien, ik weet wel dat hij
met zijn wervelende zoektocht een paar neuralgische punten van de moderne tijd
raakt.

De molen van Hamlet van Giorgio de Santillana en Hertha von
Dechend
Roberto Calasso
DE MOLEN VAN Hamlet is een van die zeldzame boeken die onze blik op iets bepaalds

voorgoed veranderen: in dit geval op de mythe en op het hele complex van wat
gewoonlijk ‘het archaïsche denken’ wordt genoemd. Opgegroeid in de overtuiging
dat de beschaving is voortgeschreden ‘van de mythos naar de logos’, ‘van de wereld
van het om en nabij naar het universum van de precisie’, kortom, van de sprookjes
naar de wetenschap, zien we ons hier geconfronteerd met een verschuiving van het
perspectief die des te onthutsender is
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omdat ze wordt teweeggebracht door een van de meest eminente voorstanders van
het ‘wetenschappelijk rationalisme’: Giorgio de Santillana. Uitgerekend hij, die
gedenkwaardige studies aan Galileo en aan de geschiedenis van de wetenschap in
Griekenland en tijdens de renaissance had gewijd, begon op zekere dag na te denken
over wat de mythe werkelijk vertelde - en begreep dat hij tot dan toe een essentieel
punt niet had begrepen: dat ook de mythe een ‘exacte wetenschap’ is, waarachter de
majestueuze schim van Ananka, de Noodzaak, opdoemt. Ook de mythe bepaalt
maten, met meedogenloze precisie; echter niet de maten van een ongedefinieerde,
homogene Ruimte, maar van een cyclische, kwalitatieve Tijd, ingedeeld door aan
de Hemel geschreven maatstrepen, noodlottig omdat ze het Noodlot zelf zijn. Het is
deze Tijd die de ‘molen van Hamlet’ in beweging brengt, zorgt dat hij het ene tijdperk
na het andere blijft malen, aanvankelijk ‘vrede en overvloed’, dan ‘zout’, en ten slotte
‘keien en zand’, terwijl eronder de onafzienbare, ziedende Maelstrom kolkt. Allerlei
schrijvers volgen de sporen van deze ‘molen van Hamlet’ op een duizelingwekkende
zoektocht, van Shakespeare tot Saxo Grammaticus, van de Edda tot de Kalevala,
van de Odysseus tot het Gilgamesj epos, van de Rig Veda tot de Kumulipo, zwervend
van Mesopotamië naar IJsland, van Polynesië naar het precolombiaanse Mexico. De
disiecta membra van het mythische denken, ‘dat ervan houdt zich te verschuilen
achter ogenschijnlijk objectieve en alledaagse details, ontleend aan overbekende
omstandigheden’, spreken hier van meet af aan een andere taal: als iemand vertelt
over een tafel die omvalt, een boom die wordt geveld of een knoop die wordt
doorgehakt, zoeken we de plek waar dat zich afspeelde niet langer op een atlas maar
slaan we de ogen op naar de lijn van de ecliptica, de echte aarde waar de mythische
gebeurtenissen zich afspelen, het oord van de grote zonden en de heldendaden, het
oord van de oorspronkelijke ontwrichting, de bron van alle verhalen die het
stabiliseren van de hellingshoek van de ecliptica uiteindelijk was. Uit die gebeurtenis
volgt het fenomeen van de jaargetijden, archetype van het verschil en de terugkeer
van de gelijkheid. De ‘molen van Hamlet’ zal ten slotte dan ook het ‘kosmische
apparaat’ zelf blijken.
‘Echte acteurs op het schouwtoneel van het universum zijn er maar weinig, hun
avonturen echter zijn ontelbaar’: Als Argonauten die de Oceaan van de Verhalen
doorklieven, varen wij mee in het kielzog van die avonturen, bij het herschrijven
waarvan gebruik is gemaakt van fragmenten van de meest
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uiteenlopende herkomst, van woorden uit de talloze “dialecten” van een
verlorengegane geheimtaal, die zich niet bekommerde om overtuigingen en culten
die ter plaatse in zwang waren, en zich in plaats daarvan concentreerde op nummers,
bewegingen, maten, de meest voorkomende architecturen en schema's, op de structuur
van de getallen, op de geometrie.’ Maar de mythe laat zich alleen in de vorm van
een mythe verklaren: de structuur van de wereld kan alleen worden verteld. Dat is
de onuitgesproken gedachte achter de labyrinthische vorm, de vermetele muzikale
fuga die zich op de bladzijden van De molen van Hamlet ontvouwt. Daar wordt de
Bibliotheek van Babel uiteindelijk weer overspoeld door de golven van de Maelstrom
en vangen we, door een sluier van water, een glimp op van de woning van de
onttroonde vorst Kronos-Saturnus, die ooit de maten van de wereld en het lot
vaststelde.
Flaptekst bij Il mulino di Amleto
(vertaling uit het Engels; Adelphi, ‘Il ramo d'oro’, 1983)

De bruiloft van Cadmus en Harmonia
Jacq Vogelaar
Als Plato de dichters uit zijn Staat wilde verwijderen, was dat niet zozeer omdat hij
de poëzie voor een overbodige luxe aanzag maar meer vanwege de constatering dat
de dichters door hun machtige functie van opvoeders en herinneringskunstenaars te
veel invloed op de Griekse samenleving hadden. In de orale overdracht van de
vertellers was de invloed van de traditie - en daar ging het vooral om - veel directer
dan in het schrift, dat afstandelijker was. Het orale Grieks wist niet eens wat een Idee
was. Maar ook in geschreven vorm zou de poëzie van Homeros tot Sophokles de
taal van handelen en voelen blijven.
Over de ingrijpende effecten van het schrift op het denken schreef de Engelse
classicus Eric A. Havelock zijn boek dat vertaald is als De muze leert schrijven. In
de lijn daarvan zou je De bruiloft van Cadmus en Harmonia ook kunnen zien als een
actualisering van de tegenstelling tussen Homeros en Plato, tussen twee denkstijlen,
om niet te zeggen: tussen twee wereldbe-
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schouwingen; op z'n minst die tussen de dichter en de filosoof. Met zijn proza bracht
Plato het denken in abstracte begrippen in stelling tegen ‘de encyclopedische epiek,
waarin een oordeel over de macht van de goden, of een advies over de wijze waarop
planken moeten worden vastgetimmerd, evenredig verdeeld naast elkaar lagen als
steentjes van gelijke waarde in het mozaïek van de vertellingen.’ Het ging om twee
soorten denken en nog meer om een hiërarchie tussen denken in begrippen en denken
in termen van vormverandering. ‘Logos’ verloor bij de sofisten en Plato z'n
dubbelzinnige betekenis en werd het symbool voor het nieuwe, prozaïsche betoog.
Zoals het vaker gebeurt dat iets wanneer het verleden tijd geworden is of bezig is te
verdwijnen tot onderwerp wordt, of zelfs object van een cultus; zo begon men over
mythologie te praten zodra de meerstemmige taal van de mythe een dode taal was
geworden.
Onmiddellijk moet het misverstand voorkomen worden dat het boek over Griekse
myhen van Calasso een studie over de Griekse mythologie zou zijn, of je zou studies
zoals schilders en tekenaars moeten opvatten als oefeningen. In zijn boek verwerkt
Calasso mythen, maar dat kan weer een ander misverstand wekken, als zou hij mythen
actualiseren of er een grondpatroon voor een moderne vertelling van maken. Dat
doet iemand als Christoph Ransmayer, die in zijn roman De laatste wereld - ik noem
de roman omdat hij ongeveer in dezelfde tijd geschreven is - oude fabels vertaalt in
aloude verhalen die evengoed in het heden kunnen spelen. Ook Calasso werkt met
verhalen waarvan de aantrekkingskracht in de loop der eeuwen nauwelijks is
afgenomen, maar op een enkele knipoog na doet hij geen poging ze te actualiseren,
wat dat ook meer moge betekenen dan hetzelfde in een herkenbaar jasje steken; en
van nostalgie geen zweem.
Nee, wat hij opnieuw in werking wil stellen is het rationele potentieel van het
mythische denken. De mythe had inderdaad iets te verbergen, dat had Plato goed
gezien. Maar dat is iets anders dan bedrog, zelfs louter gezichtsbedrog; de mythe
was geen schijnwereld die ontmaskerd moest worden, maar bevatte raadsels met
betrekking tot dood en leven, oorsprong en schuld; raadsels waarvan de oplossing,
zoals die van het raadsel van de sfinx, alleen maar tot nieuwe raadsels kon leiden.
De mythe gaf, zoals de mysteriën, uitdrukking aan de schrik voor de macht en
willekeur van de goden. Uitdrukking van een onbestemde, allesomvattende angst;
tegelijk was ze bezwering. In die sfeer hoort ook het offer, dat diende ter bevrijding
van de noodzaak, door humor en schoonheid. Het is jammer dat Calasso zijn grote
teksten zo weinig handvat geeft door hoofdstuktitels of zo: ik moet hier volstaan met
te verwijzen naar deel IX van Cadmus en Harmonia, maar er zijn in dit boek veel
meer plaatsen waar het substituut door het offer en dergelijke thema's aan de orde
komen; uitgebreider al in Kasj en in
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verkorte en ook expliciete vorm in het ten tijde van het Griekse mythenboek
geschreven opstel ‘Angst voor fabels’ (1990, Gradini, Raster 95/2001)
Calasso kiest voor de poëtische en dat wil altijd zeggen voor de dubbelzinnige kracht
van de mythe. Daarin verschil zijn boek van vrijwel alles wat er over mythen
geschreven wordt. Je zou ook kunnen zeggen dat hij op de mythen doorschrijft: hij
vertelt na, zet verschillende versies naast elkaar, ervan uitgaande dat achter iedere
vertelde mythe een niet-vertelde schuilgaat die er versluierend in doorklinkt, verhalen
die elkaar spiegelen, die elkaar oproepen en beantwoorden. Het zal wel geen toeval
zijn dat de benamingen voor dit handwerk zelf al meteen van gedaante veranderen.
En de logos van de mythe, de theorie? Dat is het wonder van dit boek: praktisch
alles is impliciet, in de vertelling gewikkeld; het theoretische bestaat uit essayistische
terzijdes, terloopse opmerkingen, uitlopers. Calasso werkt uitdrukkelijk met citaten
en vermoedelijk meer nog met verborgen aanhalingen zoals in navertellingen,
samenvattingen en parafrasen. Achterin het boek staan de vindplaatsen vermeld met
slechts sporadisch titels van secundaire literatuur, zoals hij in de tekst ook nauwelijks
namen laat vallen. Voor wie de academische etiquette gewend is, kan dat een blijk
van arrogantie zijn; het kan ook bescheidenheid zijn, om lezers met verplichtingen
op te zadelen. Op z'n minst maakt de auteur daarmee kenbaar dat hij de mythen op
eigen kracht heeft willen lezen. De lezer wordt als gelijke behandeld, zonder te
veronderstellen dat hij een studie achter de rug heeft die maakt dat schrijver en lezer
hetzelfde onderwijs genoten hebben, deel uitmaken van een kring van ingewijden.
Daarmee is niet gezegd dat Calasso niets aan anderen ontleent; hij heeft die
verwijzingen alleen niet (meer) nodig als onderscheidingsteken; eruditie is geen
kwaliteit op zich. In elk geval heeft de bescheidenheid aan middelen een elegante
en onnadrukkelijke presentatie opgeleverd. Calasso vermijdt zoveel mogelijk
begripsmatige termen en academische conventies, op gevaar af natuurlijk dat het
gewicht van zijn woorden onderschat wordt. Nogal wat lezers zijn geconditioneerd
in die zin dat alleen wat expliciet wordt gezegd een uitspraak mag heten, en algemener
dat een tekst alleen maar theoretisch zou zijn wanneer hij als zodanig wordt
aangeboden. Daardoor is men er niet op verdacht dat vertellen ook een vorm van
denken kan zijn, waarbij ik het accent op vorm zou willen leggen.
Ook in die verhalende essayvorm en denken in de breedte is Calasso bij lange na
niet de eerste; denk maar aan Nietzsche en Benjamin. Calasso's omcirkelende en
fragmentarische aanpak doet denken aan die van Guido Ceronetti, wiens boek De
stilte van het lichaam (1979) is uitgegeven door Adelphi Edizioni, waarvan Calasso
directeur is.
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In de vertelvorm schuilt een niet geringe moeilijkheid, want pas na een pagina of
honderd begint de lezer door de bomen (de verhalen) een glimp van het bos (het
onderliggende systeem, de latente ordening) te zien. Daarmee begint de lezer als het
goed is ook iets wezenlijks van de mythe zelf door te krijgen. ‘Figuren uit een mythe
leven vele levens en vele doden, in tegenstelling tot personages uit een roman, altijd
weer gebonden aan een enkele beweging. Maar in elk leven en elke dood afzonderlijk
zijn telkens alle andere aanwezig, klinken mee. Pas als we een onverwachte
samenhang tussen onvergelijkbare grootheden ontdekken, kunnen we zeggen dat we
de toegang tot de mythe hebben gevonden.’
Precies zo is Calasso's boek opgebouwd, waarvoor in het eerste hoofdstuk het
uitgangspunt staat geformuleerd: ‘Verhalen staan nooit op zich: het zijn afsplitsingen
van een stam waarlangs we naar het verleden gaan en weer terugkeren.’ Het gaat om
het netwerk van verhalen, hun herhalingen en variaties, of om één stap langs de stam
naar het verleden te benoemen: om de drijfveer van het vertellen. Calasso noemt ‘De
verteller’, het beroemde opstel van Benjamin, niet, voorzover ik kan nagaan. Bij
iemand die het werk van Benjamin zo goed kent is dat op zich al een verwijzing, in
stijl van het impliciete citeren.
‘Mythen bestaan uit handelingen die hun eigen tegendeel insluiten. De held doodt
het monster, maar door dat gebaar heen zien we dat ook het tegenovergestelde waar
is: het monster doodt de held. De held ontvoert de prinses, maar door dat gebaar heen
zien we dat ook het tegenovergestelde waar is: de held verlaat de prinses. Hoe kunnen
we de betekenis dan ontdekken? Dat vertellen de varianten ons, bloedsomloop van
de mythe.’
Deze dubbelzinnigheid keert in de latere roman terug. In de herschikking van oude
verhaalelementen is de mythe met de literatuur mee blijven ademen. En als veel van
wat in de Griekse mythen besloten lag, voor ons niet meer toegankelijk is, dan heeft
één eerste waarheid van het vertellen niet aan kracht ingeboet, namelijk dat verhalen
een overwinning waren op het bruut geweld, net als het offer een substituut. Het
offer wist niet de schuld van de mens uit; de schuld is al verweven met het bestaan
dat gebaseerd is op vernietiging, het doen verdwijnen van het bestaan (door te eten,
hét verschil tussen goden en mensen) - het offer maakt het schuldige leven bewust,
een herhaling in overdrachtelijke zin. Ook daarin worden offer en zang aan elkaar
gelijk, al is het maar uitstel van executie. Orpheus markeerde met zijn zang het einde
van een tijdperk: hij besefte dat hij de aaneenschakeling van doden en gedood worden
had doorbroken. De verbinding van noodzaak en schoonheid was een uitdaging aan
de hemelse wet. Door te verhalen hoe ziel en lichaam op aarde voortdurend te lijden
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hebben van het goddelijke, ontstaat er distantie en dat is de eerste stap tot bevrijding
van de noodlotsgeschiedenis. Die speling is de ruimte van de schijn en het
plaatsvervangende beeld.
Halverwege het boek lijkt Calasso een concessie te doen aan de aloude dwang te
moeten definiëren wat god voor de Grieken betekende: ‘alles wat ons verwijdert van
het middelmatige levensgevoel’, zegt hij dan cryptisch, want met die eerste persoon
meervoud geeft hij tegelijkertijd aan wat het heilige en goddelijke van de mythe voor
mensen van nu betekent: een bewustzijn dat een passief ondergaan van het leven
vereist. ‘Maar als iets ondefinieerbaars, machtiger dan wijzelf, geest en zenuwen
schokt, aan de kooi van ons gebeente rammelt; als wie net nog suf en onverschillig
was voelt hoe hij schokt van het lachen, van moordlust, verliefdheid, om een
betoverend uiterlijk, of voelt hoe de tranen over zijn wangen lopen, dan erkent een
Griek dat hij niet alleen is. Er is iemand aan zijn zijde en dat is een god.’ In zijn
zwakte bedenkt de mens een doorzichtige metgezel van hogere orde. Als ze door
langdurig gebruik enigszins misleidend of anders wel afleidend zijn geworden, kun
je woorden als het heilige en het goddelijke ook vergeten en voor het woord mythe
‘betovering’ invullen. Dan is de mythe een riskant gebied dat we betreden zodra we
de betovering in onszelf tevoorschijn roepen. Goddelijk is ook het adjectief bij een
intensiteit van de beleving die als ze langer dan één moment - een epifanie - duurt,
ondraaglijk wordt. Soms nadert literatuur zo'n gloeiend moment van genade: een
aparte want intense ervaring van een werkelijkheid die even aan de vormloosheid
ontsnapt.
Calasso besluit zijn boek met de bruiloft van Kadmos en Harmonia, hij, die door
zijn vader op pad werd gestuurd om zijn door Zeus geschaakte zuster Europa terug
te vinden, stichter van Thebe en doder van de draak, zij de goddelijke dochter van
Ares en Aphrodite. Voor het laatst waren de goden zichtbaar met de mensen bijeen,
zoals voorheen altijd; onmiddellijk erna begon de verscheuring. ‘Het uitnodigen van
goden vernietigt onze betrekkingen met hen maar zet de geschiedenis in beweging.’
Een hoogtepunt is het kritische punt, de crisis, wanneer verbetering inzet. Maar
dankzij het alfabet - het schrift als geschenk van de Phoeniciër Kadmos aan
Griekenland - konden de Grieken de goden voortaan in de stilte van hun geest doen
herleven.
Daarna begon de Trojaanse oorlog, het wrede spel dat de goden voor de mensen
ensceneerden (een massamoord om de Aarde te ontlasten). Zoals Harmonia de mythe
doorzag als iets dat aan het handelen voorafgaat, haar huwelijk als een herhaling van
alle voorafgaande goddelijke huwelijken, zo begreep Helena wat haar rol was: ‘Zeus
heeft ons een vreselijk lot toebe-
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dacht opdat we in de toekomst door de dichters bezongen kunnen worden.’ Cynischer
kan haast niet, of het moet de dichterlijke vrijheid van Homeros zelf zijn toen hij
verzweeg dat in Troje niet de omstreden schoonheid (het meisje Helena) zelf aanwezig
was, lijfelijk, maar een (door Proteus vervaardigd) beeld van haar. Zij schitterde door
afwezigheid. De oorlog en de gezangen bevestigden de macht - via het beeld, het
symbool - van het afwezige. De lange zwerftocht van het beeld was begonnen, aldus
Calasso.
Zijn reisverslag in dit boek is een vervolg op het lange essayverhaal uit 1983: De
ruïne van Kasj, waarin het offer en de (op hogere instanties gebaseerde) legitimiteit
van de macht centrale thema's zijn; een boek dat ook in zijn vorm op het mythenweven
doorgaat, als aaneenschakeling van verhalen en parafrasen, maar polemischer en
theoretischer van opzet, en gevarieerder in thematiek en taalgebruik. De bruiloft lijkt
het meest eenvoudige en toegankelijke boek van Calasso, misschien is het daardoor
het moeilijkst.

De psychologische mythe in het oude India van Maryla Falk
Roberto Calasso
een van de belangrijkste die we kunnen lezen om meer zicht te krijgen
op het geheim van het archaïsche India - het India van de Rig Veda, van de Brahmana,
van de Upanisad. In deze teksten horen we voor het eerst de stem van een
metafysische denkwijze, in een geheimschrift van symbolen, toespelingen, rituele
voorschriften. Maar wat is het verschil tussen deze stem en, bijvoorbeeld, die van
de eerste Griekse denkers? Een subtiel en essentieel verschil, fundamenteel voor elk
verder uiteengaan van Oost en West. Misschien onderkent en beschrijft geen enkel
boek dat verschil met zo grote helderheid en precisie als dat van Maryla Falk. In een
uiteenzetting die een toonbeeld is van eruditie en verweven met de bronnen, leidt
Maryla Falk ons binnen in de levensaderen van deze denkwijze, die niet representeert
(zoals het Westerse denken, over het geheel genomen) maar identificeert, ernaar
streeft ‘het Al te worden, omdat ze het Al vermoedt’.
DIT WERK IS
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Maar hoe kan iemand die hachelijke en opwindende weg van de identificatie volgen?
Met name voor de Vedische zieners was de handeling van het kennen
verbazingwekkend concreet. Hun denken spreekt, nog voordat het over de wereld
spreekt, over het denken zelf, dat veel groter is dan de wereld en deze omvat. Het is
de geest die hier voor het eerst over de geest spreekt, maar ‘met mythische entiteiten
in plaats van concepten werkt’: vandaar de onafzienbare stortvloed aan beelden die
ontoegankelijk blijven voor wie de code niet kent: voor wie, bijvoorbeeld, niet weet
dat de ‘wateren’ van de ‘oceaan van het licht’, die boven het hemelgewelf stromen,
dezelfde zijn als de wateren die kabbelen in de ‘oceaan van het hart’, de wateren van
kama, de ‘begeerte’, de zinderende wateren van de psyche. Zo ontstaat de
‘psychologische mythe’ in het oude India: ‘terwijl de aloude vormen van de
naturistische mythe de kosmische processen een menselijke, psychische waarde
toekenden, durft de nieuwe psychologische mythe psychische feiten een kosmische,
universele waarde toe te kennen: dankzij een unieke ervaring die beide denkwerelden
volledig doet samenvallen.’ Wat deze ‘unieke ervaring’ was, wordt met esoterische
bescheidenheid verteld in de teksten: de ontdekking van het atman, een ontdekking
die op zichzelf al volstaat om India te definiëren. Weggesloten op die ‘verborgen
plek’ die de ‘holte van het hart’ is, ligt een korreltje, ‘kleiner dan een gerstekorrel’,
zó klein dat het nauwelijks waarneembaar is, maar dat plotseling kan aanzwellen tot
een onmetelijke omvang, alle ruimte in beslag kan nemen, toedekken, omhullen: dat
is het atman, de gelukzalige onafzienbaarheid waarvan het universum slechts een
deel is, de in het water gedompelde poot van de zwaan. Gegrondvest op de ervaring
van het atman, is het Indische denken vervolgens tot twee tegengestelde conclusies
gekomen: aan de ene kant de meest radicale bevestiging van het leven, zoals in talloze
vedische hymnes doorklinkt; aan de andere kant de meest radicale ontkenning ervan,
zoals impliciet gegeven in bepaalde Upanisad, die al vooruitlopen op de richting die
het boeddhisme zal nemen. Aan de ene kant zien we iets doorschemeren van de
vurige offeraars van het begin: ‘begerig naar goederen, altijd snakkend naar meer
macht, vervuld van een gewelddadige haat en onverzadigbare verlangens: zo doen
de vedische mensen zich in hun hymnes aan ons voor.’ Maar aan de andere kant
herkennen we tussen de regels van de Upanisad ook een volstrekt andere figuur: de
verzaker, degene die de bijl aan de wortel van de begeerte heeft gelegd en zich-
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zelf met een drastisch gebaar van de wereld los hakt. Dat zijn de twee uitersten
waartussen het Indische denken zich beweegt. Om ons het hoe en waarom van deze
pendelbeweging te helpen begrijpen, en ook hoe die zich eeuwenlang in talloze
variaties reproduceerde, is het boek van Maryla Falk ook nu nog onmisbaar. Deze
bladzijden bieden ‘een kijkje in de innerlijke geschiedenis van die onbekende dichters
die de oorsprong van het universum bezongen en er in hun eigen harten naar op zoek
gingen, en ook in die van hun erfgenamen, die in eeuwenlange tradities op de door
hen aangeduide weg verder gingen. Waar die weg op uitliep is bekend: maar het was
niet op de laatste plaats de al te grote volheid van het leven die hen tot de uiteindelijke
veroordeling van het leven deed besluiten.’
Flaptekst bij Il mito psicologico nell'India antica
(Adelphi, ‘Il ramo d'oro’, 1986)

Ka
Jacq Vogelaar
Beginnend bij het begin, de titel: alleen maar Ka, geen ondertitel of genre-aanduiding.
Wie of wat is Ka? Een lettergreep, zo blijkt aan het slot van het eerste hoofdstuk,
eerder een vraagteken dan een naam, en daar hangt de hele Oudindische hemel vanaf.
Calasso gaat na De ondergang van Kasj, een boek over de geschiedenis van het offer,
en een boek over Griekse mythen, De bruiloft van Cadmus en Harmonia - en
tussendoor de essaybundel De negenenveertig treden - in dit boek uit 1996 in de
oude Indische mythen na hoe de bovenaardse wereld - die van het sacrale - werd
uitgeschakeld doordat de goden tot object van verering werden verheven. Het sacrale
werd onschadelijk gemaakt door het in een religie aan banden te leggen. Dit is al
meer dan Calasso zelf zegt; je zult bij hem dan ook nergens een definitie van het
sacrale tegenkomen, hooguit een omschrijving van wat goden in een bepaalde cultuur
betekenen, waar ze voor staan en wat als ze uit zicht verdwijnen hun functie vervangt.
Ook in Ka beperkt Calasso zich tot het combineren van verhalen. Maar het werkwoord
‘zich beperken’ hoort al bij een heel ander register dan waarin de essayist zich
beweegt. ‘Maar de mythe laat zich alleen in de vorm van een mythe verklaren: de
structuur van de wereld kan alleen worden verteld. Dat is de onuitgespro-
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ken gedachte achter de labyrinthische vorm, de vermetele muzikale fuga die zich op
de bladzijden van De molen van Hamlet ontvouwt.’ Zo formuleert Calasso het zelf
in de kantlijn van het door hem in 1983 uitgegeven boek van Santillana en Hertha
von Dechend. In de synoptische tekst bij het boek van Maryla Falk over oude Indische
mythen zegt hij een en ander ook explicieter dan in zijn eigen navertellingen.
Als het een moeilijk boek is, dan niet door een teveel aan theorie, maar eerder
door een tekort aan uitleg, zodat de lezer in de veelheid aan verhalen allicht het spoor
bijster raakt. Het grote verschil met De bruiloft is dat de gemiddelde lezer de stof
wel zo'n beetje kent; met de vedische geschriften zullen weinigen vertrouwd zijn en
de paar flarden van kennis helpen je alleen maar de verkeerde kant uit. Wat kun je
als lezer in zo'n geval anders doen dan de auteur volgen, tot op zekere hoogte en
natuurlijk alleen als je daartoe bereid bent, omdat je zijn belangstelling deelt
bijvoorbeeld. Pas wanneer je Calasso's versies vergelijkt met die van anderen blijkt
wat hij in feite doet. In elk geval slaat hij zijn lezer hoog aan door ervan uit te gaan
dat deze alle, ook bedekte, verwijzingen naar de oude en nieuwe wereldliteratuur
kan thuisbrengen. Met hem vergeleken is George Steiner een didacticus.
Ka begint met de vlucht van een reusachtige adelaar, Garuda, met in zijn klauwen
een olifant en een schildpad. Hij is pas uit het ei, ‘vliegen was de beste manier van
denken, van terugdenken’. In een paar dagen heeft hij al veel meegemaakt. Als eerste
zag hij zijn moeder; vijfhonderd jaar had zij bij zijn ei gewaakt. Een eerste ei had ze
uit ongeduld te vroeg opengemaakt zodat het uilskuiken het voortaan zonder onderlijf
moest stellen. Garuda staat zijn moeder bij door de slangen waarmee haar boze zuster
zich omgeeft onschadelijk te maken. Hij vindt zijn vader, een van de zeven zieners,
ontdekt wat brahmanen zijn, rooft de wonderdrank soma uit de hemel, tot ontzetting
van de goden, en heeft inmiddels nog maar één wens: ‘Ik zou me graag in de Veda's
verdiepen.’
Een misschien wat naïeve benadering is te zeggen dat de pasgeborene zich zo'n
beetje in dezelfde positie bevindt als de lezer van dit boek - hij zal uiteindelijk ook
een lezer willen worden. ‘Wat een gebeurtenissen,’ verzucht hij, ‘wat een verhalen
die allemaal in elkaar grijpen en in elk aanknopingspunt weer andere verhalen
bergen...’ Niemand heeft hem iets uitgelegd, ‘alles is alleen maar getoond,’ zegt hij
- Calasso weet wat hij zegt, dat is ook precies wat hij doet: tonen, niet uitleggen - en
verscholen in een boom bestudeert hij, Garuda de lezer, jarenlang de Veda's: ‘Nu
pas ontdekt hij wie de wezens waren die hij in de hemel de stuipen op het lijf had
gejaagd.’ Het zijn er 33, maar ze hebben wel allemaal meer dan één naam en
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kunnen ook nog door andere vervangen worden; ze treden bijna altijd op in gezelschap
van anderen; de meeste hebben een draagdier en een hoop attributen bij zich. Een
god is (nog) geen individu maar een voorbijgaande verdichting van (ingewikkelde)
betrekkingen. Geen wonder dat het de jonge vogel duizelt. Dat duurt totdat in het
tiende boek van de Rig Veda - de eerste van de vier Veda's, bestaande uit lofliederen
op de goden, 1018 hymnen, verdeeld over tien mandala's - een andere toon wordt
aangeslagen: stellige uitspraken veranderen in vragen, er wordt niemands lof meer
gezongen, en in hymne 121 eindigen alle negen strofen met dezelfde vraag: ‘Wie
(Ka) is de god aan wie we het offer moeten opdragen?’ In de tiende strofe wordt als
antwoord een naam gegeven, Prajapati.
De oervogel mocht dan van alles gezien hebben, hij had een eeuwigheid van studie
nodig om bij het lezen in de eerste Veda een beetje wegwijs te raken in de
verkeersregels tussen de hemelbewoners. De goden namen allerlei gedaanten aan en
wisselden van namen. Zo werd Prajapati Brahma, die later vereenzelvigd zou worden
met zijn aardse tegenhanger Atman. In het begin waren de ingezetenen van de hemel
ook niet onsterfelijk en hadden ze alle menselijke hebbelijkheden. Het enige wat ze
op anderen voor hadden, was dat ze het brahman het dichtst waren genaderd, aldus
Vasishta, een ziener, en hij wist wat dat was, naderen: de enige kennis namelijk, mits
men wist wát men benaderde. Je ziet de slang van de kennis zich in zijn eigen staart
bijten.
En wat is het neutrum brahman? Calasso zegt dat het Woordenboek van
Sint-Petersburg zeven betekenissen geeft die stuk voor stuk hun aanhangers hebben.
Volgens Frits Staal bijvoorbeeld is brahman de macht van de taal. Alles draaide om
de juiste namen en formules. De naam was het mystieke equivalent van het wezen
zelf.
Wie is Vasishta, die de goden op hun plaats zette? Een ziener, een van de zeven
rishi's, de Saptarshi's, de Zeven Wijzen die zetelden op de zeven sterren van de Grote
Beer. Ze waren uit de geest van Brahma geboren, maar ook hadden ze het lichaam
van zijn voorganger, Prajapati, samengevoegd. Aan Vasishta worden enkele boeken
van de Rig Veda toegeschreven, het oudste van de Indische Heilige Boeken misschien wel het oudste letterkundige werk ter wereld - dat men situeert in het
stroomgebied van de Indus ten tijde van de Arya's, zo rond 2000 voor Christus (er
zijn schattingen die variëren tussen 6000 en 600).
Maar de rishi's schreven de Veda's niet, ze aanschouwden de spreuken. De rishi's
waren er al toen alleen het niet-bestaande er was, en het is geen uitgemaakte zaak of
de goden uit hen werden geboren of zij uit de goden -
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weer zo'n cirkel. Het een én het ander was mogelijk; ze waren de soevereiniteit van
de geest over elke andere werkelijkheid - in die periode waren er nog verscheidene
werkelijkheden. Toen werd de aardse wereld ook nog niet als drogbeeld beschouwd,
bedrog en schijn zoals in het latere boeddhisme. We zijn nog in de tijd van de Arya's,
Edelen, kinderen van de rishi's. Antropologen als De Gobineau en Chamberlain
zouden in de negentiende eeuw uit het taalkundige begrip Indogermaans hun idiote
rassentheorie destilleren.
Maar dit terzijde. En dan zijn we bovendien al bij de mens, Manu. Zoals andere
gebeurtenissen vindt ook deze geboorte meermalen plaats, met wisselende
rolbezetting. Dat heeft niets met de latere wedergeboorte of zielsverhuizing te maken.
De vroegere riten waren vooral bedoeld om doodsangst te bezweren. Zowel goden
als mensen vreesden juist niets zozeer als weer opnieuw te worden geboren, omdat
ze dan opnieuw zouden moeten sterven. Verlossing betekende ontkomen aan de
Wederdood.
Hoeveel kinderen Brahma ook uit (of in) zijn geest verwekte, erg tevreden was
hij niet met zijn schepping. Voor hem had de wereld die aan deze wereld voorafging
iets onbevredigends; hij was niet zelfvoldaan, hij had iets buiten zichzelf nodig, een
buitenwereld. Hij werd door begeerte voor zijn dochter aangeraakt - ook dat was al
eerder vertoond, door Prajapati, die daarvoor door zijn zoons genadeloos werd gestraft.
Na honderd jaar op een lotusblad bij het meisje gelegen te hebben, ‘zoals gewone
mensen elkaar beminnen’, werd Manu verwekt. Later is er Saranyu die, om zich haar
vader-en-tevens-minnaar van het lijf te houden, een evenbeeld van zichzelf boetseert.
De godvader merkt het verschil niet en uit de vereniging van de zonnegod en het
beeld werd Manu geboren: ‘Daarom jagen mensen altijd beelden na. Daarom weten
ze nooit zeker of ze echt bestaan en dat zullen ze ook nooit weten.’ Lijkt dat niet erg
op het beeld dat in Troje de Helena van vlees en bloed vervangt?
Ik zal de verleiding weerstaan beknopt na te vertellen wat zelf al een navertelling is,
of lijkt, moet ik misschien zeggen, want het geraffineerde aan Calasso's ‘bloemlezing’
is dat hij de oude Indische mythen zorgvuldig leest - lezen in de oude betekenis van
bijeenzoeken - en er voor de hedendaagse lezer een verstaanbare vertaling van geeft,
in de stijl van de vroege geschriften. ‘In de stijl van’, dat is zoiets als ‘op de wijs
van’. Het is maar de vraag of het geschriften waren: een verzameling disparate
fragmenten, restanten van een orale traditie. Calasso probeert die vorm recht te doen
door er geen afgeronde exotische vertelsels van te maken zoals vaak is gebeurd. Bij
het lezen van de oude teksten is hij vooral geïnteresseerd in de veranderingen die zij
te zien geven, tegen de draad in van de ogenschijnlij-
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ke continuïteit gedurende een periode van meer dan duizend jaar.
Andere versies van het ontstaan van de wereld en van de verhouding tussen
bovenaardse en aardse wezens houden een andere wereldbeschouwing in én een
andere manier van denken. Calasso houdt op bij de verlossingsleer van Boeddha, in
de zesde eeuw; hij heeft het niet over boeddhisme en hindoeïsme, noch over de talloze
sekten die erop gevolgd zijn. In de tijd die zijn boek bestrijkt waren de substantieloze
goden op het laatst figuren met eigenschappen geworden, in een overzichtelijke
hiërarchie, zoals ook de Indische samenleving zelf met z'n kastenstelsel. Daar begint
een andere geschiedenis, of misschien wel de Geschiedenis, en Calasso toont hier
een voorgeschiedenis, een wordingsgeschiedenis waar alles om metamorfoses draait.
Daarna losten de mythen, die eeuwenlang een kosmologie en een natuurfilosofie
hadden gevormd, op in een godsdienst, of liever: werden aan banden gelegd in een
leer.
Wat is er in dit proces verloren gegaan? Dat is de centrale vraag van Calasso. De
positie van het sacrale - je kunt ook zeggen van het wonderbaarlijke,
vormveranderlijke, ingewikkelde, of het magische. Niet dat dit in één klap en
voorgoed verdween; in de marge zou het als een geheime vorm van denken
voortbestaan.
Ik zeg alweer meer dan Calasso zichzelf in zijn omzichtige benadering toestaat.
Hij registreert een verschuiving in de verhouding van rite en vertelling, in het offer.
De mythische vertelling had aanvankelijk onder meer de functie om gaten in het
ritueel te vullen. Het paardenoffer bijvoorbeeld duurde een heel jaar en terwijl het
offerdier rondzwierf werden er verhalen verteld. Daarna werden de rollen omgekeerd
en werd het ritueel onderdeel van de verhalen; de handeling zelf volstond niet meer,
er waren verhalen nodig over de rituelen én de handeling.
Die verandering vond zijn weerslag in de op elkaar volgende Heilige Geschriften.
De Rig Veda bestond uit hermetische, onopgesmukte, verbrokkelde vertellingen; de
brahmana's uit offerspreuken en legenden, en de daarbij aansluitende Woudteksten
behelsden de gevaarlijke, geheime riten. Alle waren doortrokken van een magisch
denken dat berustte op identificatie, op het geloof in een universele onderlinge
afhankelijkheid, in het groot en in het klein. Calasso noemt dat het tijdperk van de
bandhu's, verbindingen, connecties. Het magische denken maakte van het heilige
voorzichtig een besloten aangelegenheid binnen de afgebakende offerplaats teneinde
daarbuiten een vrijplaats te creëren waar men kon leven zonder door al dan niet boze
krachten mishandeld of vernietigd te worden. De onbeperkte magie maakte plaats
voor de bhakti, de toewijding, verering (van één god). Die overgang is te volgen in
de upanishaden, waarvan de letterlijke betekenis van ‘eerbiedig naderen’ vervolgens
tot ‘vereren’ werd verengd.
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De oudste upanishaden, uit de periode 1000-500 waren nog rituele teksten die direct
bij de Veda aansloten en in de eerste plaats op kennis gericht waren. De latere werden
filosofische uiteenzettingen, leerdichten of volksepen, met als hoogtepunt het
gigantische epos de Mahabharata, geredigeerd tussen de derde eeuw vóór en de derde
eeuw na Christus, een vergaarbak van alle mogelijke soorten teksten met als ophanger,
net zoals in de Ilias, een oorlog tussen vorsten, helden en halfgoden. De goden zelf
waren buitenspel gezet, de strijd vond voortaan tussen vorsten plaats. Het offer was
oorlog geworden, een mislukte oorlog bovendien zodat het offer in een slachting
ontaardde.
Vyasa, die het verhaal opstelde (schouwde), waarvan hij nog zelf ooggetuige was
geweest, formuleerde de status van het epos als volgt: ‘Alles wat hier is, bevindt zich
ook elders. En wat niet hier is, is helemaal nergens.’ Zo klinkt de almachtsfantasie
van een van de eerste ‘schrijvers’ uit de wereldliteratuur. Daarmee begon een literatuur
die wilde wedijveren met de werkelijkheid, een literatuur waarvoor het begrip ‘mythe’
de betekenis van leugen en bedrog kreeg. De mythe werd als allesomvattende vorm
van kennis uitgedreven. Calasso noemt dat wendbare en veelkantige weten in zijn
opstel ‘De angst voor fabels’ (in De negenveertig treden van enkele jaren ervoor)
‘metamorfe kennis’. Toen Plato dichters de toegang tot de staat wilde ontzeggen,
had hij dat type kennis op het oog: Homeros was voor hem gevaarlijk omdat hij
goden ten tonele voerde die een metamorfotische veelheid waren, ongrijpbare
substantieloze wezens. Een god diende een Zelf te zijn en te hebben, een individu,
een man met eigenschappen. Plato verjoeg met de dichters niet alleen een bepaald
type mensen, maar ook een bepaald type goden, niet alleen dichters maar ‘individuen
die hun vermogens voor alles lenen en van alles nabootsen’. Met de magie verdween
de metamorfose, daarvoor in de plaats kwamen een godsdienst en een verlossingsleer
met hun welomschreven substanties en bedrieglijke substituties. Waar die geschiedenis
- die Calasso niet vertelt, omdat ze ook nog niet geschreven is - op uitloopt, ligt in
de schoot der goden. In wat Calasso de absolute literatuur noemt - geen genre maar
een kern in alle literatuur - ziet hij de magie en de metamorfose nog nagloeien.
Om de lezer bij de verschillende besprekingen enig idee van de ongewone verbinding
van de termen ‘goden’ en ‘absolute literatuur’ te geven, hier een fragment uit het
boek De literatuur en de goden, waar Calasso explicieter dan elders aangeeft dat
‘absolute literatuur’ weinig met het toch altijd verkeerd begrepen begrip l'art pour
l'art te maken heeft, en dat goden voor hem meer met denkbeelden dan met religieuze
categorieën te maken hebben.
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‘Absolute literatuur’
Roberto Calasso
‘WAT BEDOELEN SCHRIJVERS als ze het over goden hebben? Hoe kunnen de goden
voortbestaan als hun namen niet langer onderdeel uitmaken van een cultus - zelfs
niet van de retoriek, die cultus in overdrachtelijke zin? (...) Want wat ze ook mogen
zijn, ze manifesteren zich op de eerste plaats als psychische gebeurtenissen. In
tegenstelling tot wat wij, moderne mensen, onszelf wijsmaken, herkennen we in
psychische krachten iets van de goden, maar zijn goden niet louter psychische
krachten.
Waar het om gaat is dat de wereld een plaats blijft waar epifanieën plaatsvinden.
Om zich onder hen te kunnen bewegen zal de literatuur de laatste overlevende
Pausanias zijn. Maar hebben we intussen al vastgesteld wat ‘literatuur’ betekent?
Wie dat woord tegenwoordig in de mond neemt, ziet meteen de diepe kloof die het
scheidt van wat een willekeurige schrijver uit de achttiende eeuw ermee aanduidde,
en ook hoe het in het begin van de negentiende eeuw is verrijkt met een aantal
connotaties die we vandaag de dag onmiddellijk herkennen: met name de gewaagde
en veeleisende connotaties die de oude vertrouwde constructie van de belles lettres
afwijzen en vooruit snellen naar een ‘weten’ dat op zichzelf is gebaseerd en naar alle
kanten uitdijt, als een wolk die zich over elk profiel legt en zich om geen enkele
grens bekommert. Dat nieuwe wezen, dat op een niet nader aangegeven dag opdook
en nog steeds niet is vertrokken, kan worden gedefinieerd als absolute literatuur.
Literatuur omdat er sprake is van een vorm van weten die onomwonden pretendeert
alleen te kunnen worden benaderd via een literaire compositie; absoluut omdat het
een weten is dat samenvalt met de zoektocht naar een absolute - dus betrekking moet
hebben op het geheel. Tegelijkertijd is het ab-solutum, los van alle door
gehoorzaamheid of engagement opgelegde banden, ontdaan van elke functionaliteit
ten behoeve van de maatschappij. Soms luidkeels en arrogant, andere keren heimelijk
en met weloverwogen sluwheid gedoseerd, zien we dat weten - als aanwezigheid of
voorgevoel - vanaf de allereerste romantici in Duitsland in de literatuur
doorschemeren. En het ziet ernaar uit dat het daar niet meer uit zal verdwijnen: als
een soort onomkeerbare mutatie die, of we haar nu toejuichen of vervloeken, voortaan
tot de fysiologie van het geschreven woord behoort.
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Met een knipoog naar het soms nuttige bijgeloof in data kunnen we zeggen dat het
heroïsche tijdperk van de absolute literatuur in 1798 begint met een tijdschrift van
een groepje twintigers, het ‘Athenaeum’, vaak anoniem geredigeerd door een handvol
‘trotse serafijnen’, waaronder met name Friedrich Schlegel en Novalis, en dat het in
1898 eindigt, met de dood van Mallarmé te Valvins. Precies een eeuw, lang genoeg
om alle doorslaggevende kenmerken van de absolute literatuur de gelegenheid te
bieden zich te manifesteren. Dat houdt in dat alles wat daarna gebeurde - en waarvan
een deel de allebei even genante etiketten ‘modernisme’ en ‘avantgarde’ krijgt
opgeplakt - zijn prille glans al kwijt was en mede daarom een voorkeur zou hebben
voor getormenteerde vormen als die van het manifest. Nog voor het eind van de
negentiende eeuw was dat duistere proces in grote trekken voltooid. Daarna zouden
ontelbare vertakkingen, vervormingen en uitbreidingen naar andere terreinen nog
een eeuw lang voortwoekeren en elkaar bestuiven. Maar hoe verklaren we het op
gang komen van dat proces? Beslist niet met behulp van historische of
maatschappelijke argumenten. Integendeel: we kunnen gerust aannemen dat het wijst
op een radicale ontkenning van geschiedenis en maatschappij. Het is alsof er, zodra
het web dat de maatschappij weeft zo dicht wordt dat het hele hemelgewelf is afgedekt
en tegelijkertijd steeds onverbloemder een cultus voor zichzelf opeist, een sekte van
dwarsliggers de kop opsteekt, waarvan sommige leden zwijgzaam en andere zeer
luidruchtig zijn, maar allemaal even standvastig in hun afwijzing. En heus niet omdat
ze een andere cultus trouw moesten blijven, maar omdat hun perceptie van de godheid
zo intens was dat die niet eens een naam hoefde te hebben, en zo haarscherp dat ze
zich instinctief afkeerden van het giftige conterfeitsel dat het Grote Beest van de
maatschappij - volgens de definitie van Plato - zo ijverig en met zo'n angstaanjagend
machtsvertoon van zichzelf schiep. In dat opzicht is er vanaf Hölderlin tot nu toe
niets veranderd, behalve dat de dominante rol van de maatschappij tegenwoordig zo
alomvattend is dat ze volstrekt vanzelfsprekend lijkt. Dat is haar grootste triomf,
zoals de Duivel er uiteindelijk naar streeft iedereen ervan te overtuigen dat hij niet
bestaat.
In een eeuw die zo op haar grondvesten schudde als de negentiende, zou de
gebeurtenis die alle andere samenvat onopgemerkt passeren: de pseudomorfose van
het religieuze naar het sociale. Dat bleek niet zozeer uit Durkheims uitspraak ‘Het
religieuze is het sociale’, maar vooral uit het feit dat die zin van de ene dag op de
andere doodgewoon klonk. In de loop van die eeuw had niet het religieuze nieuwe
territoria buiten de liturgie en de cultus veroverd, zoals Hugo en tal van anderen in
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diens voetsporen beweerden, maar het sociale, dat gaandeweg steeds grotere terreinen
van het religieuze had bezet en geannexeerd, door het eerst in te kapselen, er
vervolgens in door te sijpelen tot er een ongezond mengsel ontstond, en het ten slotte
te verzwelgen. Wat uiteindelijk overbleef was de naakte maatschappij, maar wel
bekleed met al het gezag dat ze van het religieuze had geërfd door dat open te breken.
In de twintigste eeuw zal ze haar grootste triomf vieren. De maatschappelijke theologie
ontdoet zich van alle knellende banden en toont onbeschaamd haar ware aard:
tautologisch, op publiciteit belust. De kracht waarmee totalitaire regimes botsen is
alleen verklaarbaar als we toegeven dat het begrip ‘maatschappij’ zich een ongehoorde
macht heeft aangemeten, een macht die aanvankelijk het religieuze toekwam. Het
gevolg daarvan zijn liturgieën in stadions, positieve helden, vruchtbare moederdieren,
slachtingen. Anti-maatschappelijk zijn zal worden gelijkgesteld aan de zonde tegen
de Heilige Geest. Of ras of klasse als voorwendsel wordt aangevoerd, de reden om
de vijand te elimineren blijft uiteindelijk dezelfde: het gaat altijd weer om personen
die schadelijk zouden zijn voor de maatschappij. De maatschappij is het subject dat
boven alle subjecten is verheven en waarvan het welzijn alles rechtvaardigt. In eerste
instantie neemt de maatschappij haar toevlucht tot de plechtstatige taal die ze
onbeschaamd van het religieuze leent (het offer voor het vaderland), maar gaandeweg
spreekt ze steeds onverbloemder uit naam van het functioneren van zichzelf, dat het
uitschakelen van elk storend element vereist.
Voor de niet erg talrijke en her en der verspreid levende sekteleden die zich
daartegen verzetten, al was het maar vanwege hun fysiologische onaangepastheid,
was het enige herkenningsteken ‘het woord literatuur zelf, een laat woord, niet langer
geëerd, vooral gebruikt in handboeken’, dat zich eenzelviger en onkwetsbaarder
profileert naarmate ‘de genres afkalven en de vormen teloorgaan, op het moment dat
de wereld aan de ene kant geen behoefte meer heeft aan literatuur, en aan de andere
kant elk boek vreemd tegenover alle andere schijnt te staan, en onverschillig ten
opzichte van de werkelijkheid der genres’. Hier stuiten we op een merkwaardig
verschijnsel: om de hobbelige, bochtige weg van de geschiedenis van de absolute
literatuur te kunnen volgen, moeten we vrijwel uitsluitend op de schrijvers zelf afgaan;
in ieder geval niet op historici, die zelfs nu nog niet doorhebben wat er is gebeurd en slechts bij hoge uitzondering op critici. Een aantal disciplines die een rol voor
zichzelf opeisten, zoals de semiologie, bleken overbodig - of zelfs ongewenst.
Eigenlijk zijn alleen de schrijvers zelf in staat hun geheime werkplaatsen voor ons
te openen. Grillige, ontwijkende gidsen, maar wel de enigen die het terrein
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grondig kennen: als we de essays lezen van Baudelaire of van Proust, Hofmannsthal
of Benn, Valéry of Auden, Brodsky of Mandelstam, Marina Tsvetajeva of Karl Kraus,
Yeats of Montale, Borges of Nabokov, Manganelli of Calvino, Canetti of Kundera,
zien we meteen dat ze het allemaal - al had de een nog zo'n grote hekel aan de ander,
negeerde hij hem of ging hij zelfs tegen hem in - over hetzelfde hebben. Maar daarom
staan ze nog niet te trappelen om dat met name te noemen. Achter hun zeer
uiteenlopende maskers weten ze dat de literatuur waar ze het over hebben niet
herkenbaar is aan haar respect voor een bepaalde theorie, of aan een zekere vibratie,
of aan de gloed van een zin (een paragraaf, een bladzijde, een hoofdstuk, een heel
boek). Hun soort literatuur is een wezen dat genoeg heeft aan zichzelf. Maar dat wil
niet zeggen dat het alleen naar zichzelf verwijst, zoals zal worden beweerd door een
nieuw soort kwezels die, precies andersom dan de argeloze realisten, al van de wijs
raken door één enkele zinsnede van Nabokov (over de ‘realiteit’ die ‘zonder
aanhalingstekens’ niets betekent, terwijl hij elders zal zeggen dat die aanhalingstekens
zich er ‘als klauwen’ in vastslaan). Die literatuur verwijst zonder enige twijfel naar
zichzelf: wat zou een vorm anders kunnen? Maar tegelijkertijd is ze omnivoor, zoals
de maag van sommige dieren waarin we spijkers, scherven en zakdoekjes aantreffen,
vaak ongeschonden, als schaamteloze herinneringen aan wat hier heeft
plaatsgevonden, in dit oord dat bestaat uit talloze uiteenlopende en moeilijk
definieerbare realia, de bedding van de literatuur als geheel. Maar ook van het leven
in het algemeen.’
Uit: De literatuur en de goden, een fragment
van het laatste hoofdstuk, een lezing.

Ka, of de wijsheid van een Italiaanse Rishi
Piet Meeuse
Een reis boeken naar Mexico, Indonesië of India en daar een paar weken rondkijken
- het is voor veel Nederlanders al een toeristische routine geworden, een jaarlijks
ritueel bad in een andere cultuur, dat onveranderlijk eindigt met een plakboek of een
cd-tje vol kleurige plaatjes en een serie vakantie-anekdotes. Maar hoe diepgaand de
verschillen zijn, en hoe moeilijk het is om iets van een andere cultuur te begrijpen dat merk je eigenlijk pas goed wan-

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

132
neer je thuis bijvoorbeeld een of andere kwestie moet oplossen met je Somalische
buurman.
Juist door onze toeristische bereisdheid en het gemak van moderne communicatieen vervoermiddelen zijn we misschien geneigd cultuurverschillen te bagatelliseren.
Alsof die met een beetje goede wil wel te overbruggen zijn. Maar achter de
schilderachtige rijkdom van uiterlijke verschillen gaan duizendjarige tradities schuil,
opvattingen en denkwijzen die niet zo eenvoudig te doorgronden zijn. Ook als je de
moeite neemt om je te verdiepen in de historische en mythologische achtergronden
van een andere cultuur, merk je hoe moeilijk die kennis zich laat integreren. Ze blijft
een fremdkörper binnen je eigen culturele begrippenkaders. Je kunt er van alles over
lezen, en dat doe ik op gezette tijden, maar als ik op mijn eigen ervaringen afga,
beklijft er bitter weinig. Hoe boeiend ook - het effect is even tijdelijk als dat van een
verfrissend bad, en laat even weinig sporen na. Wat dat betreft verschilt het niet
zoveel van de toeristische ervaring.
Zo kocht ik een tijdje geleden bij de Slegte een boekje met hymnen uit de Rig
veda, want daar wilde ik graag wat meer van weten. Ik las het, verwonderde me en
vergat het. Maar zie: nu ik me opnieuw verdiept heb in Ka, Roberto Calasso's boek
over de Indiase mythologie, komt het nog aardig van pas. Hymne 121 uit de Rig veda
is gewijd aan Prajapati, de vader van alle schepselen, en bestaat in deze Nederlandse
vertaling (van Alexandra Gabrielli) uit negen strofen, die steeds eindigen met de
regel: Wie is de god aan wie wij offeren?
In het begin was de Gouden Kiem,
Enige heer van alles dat geboren was.
Hij steunde hemel en aarde.
Wie is de god aan wie wij offeren?
Hij is de schenker van de adem des levens en van kracht
Alle goden volgen zijn bevel
Hij is de Heer van de dood, wiens schaduw onsterfelijk leven is
Wie is de god aan wie wij offeren?

Enzovoort. Maar de laatste, negende strofe luidt:
Prajapati, geen ander dan u heeft de dingen geschapen
Niemand anders heeft dat omhelsd.
Wat wij bij het offer wensen, moge ons dat geworden.
Mogen wij over rijke schatten beschikken.
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Deze hymne speelt een sleutelrol in het boek van Roberto Calasso. Ka is het
sanskrietwoord voor ‘wie’, maar het is ook de naam van de allereerste god, Prajapati.
Van die dubbelzinnigheid, die in deze vertaling niet doorklinkt, maakt Calasso gebruik
om het ‘open’ karakter van deze ideeënwereld te benadrukken: zijn boek begint en
eindigt met deze vraag die tegelijk een antwoord is. (Overigens rept Calasso van een
tiende strofe, waarin pas de naam van Prajapati op zou duiken. Een dichterlijke
vrijheid? Of deugt de versie van Gabrielli niet?)
Niet lang nadat de Nederlandse vertaling was verschenen (1998), las ik Ka voor het
eerst. Een wonderlijk boek, dat mij zowel fascineerde als irriteerde. Een boek waarin
ik voortdurend verdwaalde. Ik kreeg er geen greep op. Een paar jaar eerder had ik
De bruiloft van Cadmus en Harmonia gelezen, van dezelfde auteur: een bijzonder
boek over de Griekse mythologie. Anders dan de meeste boeken over dat onderwerp
was het geen gewone hervertelling van die verhalen, en evenmin een geleerde studie.
Calasso behandelde de verhalen als een samenhangend geheel, een groot, labyrintisch
complex waar hij al vertellend doorheen dwaalde. En hij beperkte zich niet tot
vertellen, maar vlocht er ook zijn erudiete commentaar doorheen. Dat was boeiend
en leerzaam, vond ik. Dus toen Ka verscheen, waarin hij hetzelfde deed met de
Indische mythologie, was mijn belangstelling meteen gewekt, want ik lees graag
over mythen. Maar Ka was een brug te ver, leek het.
Was ik met de Griekse mythologie tot op zekere hoogte vertrouwd, de Indische
was voor mij terra incognita. Mijn kennis van die wereld beperkte zich tot een paar
vage noties, opgedaan uit wat willekeurige lectuur over hindoeïsme en boeddhisme.
Veel meer dan de oppervlakkige kennis van een paar begrippen als atman, brahman,
avatar en wat godennamen als Vishnu, Indra en Shiva was het niet. Wel had ik ooit
urenlang gefascineerd gekeken naar de verfilming van de Mahabbarata door Peter
Brook, maar erg veel was ook daarvan niet blijven hangen: een indrukwekkende
scène met Arjuna en Krishna als zijn wagenmenner, die was me bijgebleven. Dat
was het wel ongeveer. Al met al beschamend weinig, en dus een reden temeer om
er eens goed in te duiken. Dacht ik.
Maar voor een lezer met zo'n beperkte voorkennis als ik bleek Calasso's aanpak
toch problematisch. Hoe boeiend hij ook wist te vertellen, de vreemdheid van deze
verhalen riep zoveel vragen op dat ik een voortdurende behoefte voelde aan inleiding,
toelichting, zakelijke achtergrondinformatie. En hoewel de auteur niet zuinig is met
bespiegelingen en toelichtingen, in die beginnersbehoefte voorzagen ze nauwelijks.
Dat was de bron van mijn irritatie. Het boek leek geschreven voor ingewijden.
Dat neemt niet weg dat ik toch geïntrigeerd raakte door de wonderlijke
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wereld die in Ka wordt opgeroepen. Een paar jaar later las ik zijn essaybundel De
literatuur en de goden, en tot mijn verrassing bleek ook daarin een sleutelrol
weggelegd voor de vedische mythologie. Wat des te opmerkelijker is omdat dit essay
gaat over de Europese literatuur sinds de romantiek. What the hell heeft het een met
het ander te maken? denk je dan aanvankelijk. Maar Calasso wist in dit essay op een
tamelijk overtuigende manier een brug te slaan tussen een en ander. Met behulp van
vedische ideeën over de rol van metrums bij het offerritueel ontwikkelt hij zijn idee
van een ‘absolute literatuur’. Een idee dat nauw aansluit bij de westerse ideeën over
de autonomie van de literatuur. Het verschil met de gangbare opvattingen is dat hij
deze autonomie opmerkelijk genoeg interpreteert als een ‘terugkeer van de goden’
die zich uit in een cultus van de vorm.
Wat je daar ook van denken mag - en ik heb mijn bedenkingen bij die literaire
vormcultus -, het is een briljant essay. En omdat hier opnieuw die Indiase
gedachtenwereld aan de orde was, besloot ik Ka nog eens te herlezen. Misschien dat
het iets meer prijs zou geven dan de eerste keer.
Dat deed het inderdaad. Ka is een boek om te herlezen: bij de tweede lezing is het
vreemde toch al iets minder vreemd en verwarrend. Temeer omdat ik intussen ook
wat verhalen uit de Mahabharata had gelezen, in een ander boek. Ik zag nu ook beter
dat het boek een doordachte opbouw heeft. De keuze voor het verhaal van de vogel
Garuda als openingshoofdstuk, bijvoorbeeld, is mooi gevonden en getuigt van de
literaire opzet: dit verhaal eindigt namelijk wanneer Garuda, nadat hij een serie
opdrachten heeft vervuld, eindelijk de Veda's - de oudste Indische geschriften - mag
gaan bestuderen. En daarin stuit hij in hymne 121 uit het tiende boek op het
raadselachtige woord ‘Ka’ - Wie. Maar ook de ‘geheime naam’ van de oudste en
eerste godheid: Prajapati. En doordat Calasso in het laatste hoofdstukje weer terugkeert
naar de boom waarin Garuda die vedische hymne zit te lezen, geeft hij het geheel de
structuur van een raamvertelling, waarbinnen alle andere verhalen zijn opgenomen..
Dit wonderlijke openingsverhaal voert dus terug naar de bron, de vedische hymnen,
en demonstreert tegelijk iets dat verderop in het boek besproken wordt als kenmerkend
voor het Indische denken: de dubbelheid (ik zou haast zeggen: de dubbele bodem)
van het bewustzijn. Zo komen we via de omweg van dit verhaal toch uit bij het begin:
bij Prajapati, alias Ka, alias ‘de Heer der Schepping’, later Brahma, uit wie de
drieendertig goden voortkwamen.
In de volgende hoofdstukken maken we achtereenvolgens kennis met een aantal
van die goden, zoals Shiva en Indra en de Ashvin, met de centrale betekenis van het
offer, met de rishi's of zieners, die een belangrijke rol
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speelden in de vedische tijd, met de verhalen rond de soma en het karnen van de
oceaan, met Krishna en de Mahabharata en ten slotte met de verhalen rond de
Boeddha. Er zit dus wel degelijk ook een min of meer chronologische opbouw in
het geheel: van de mythische oertijd tot en met het historische optreden van Siddharta
Gautama.
Het is een vol boek, overvol zelfs voor wie niet vertrouwd is met de culturele context.
En de manier waarop Calasso de afzonderlijke verhalen vertelt is vaak niet
chronologisch - hij springt gemakkelijk heen en weer door de tijd en vertelt soms
zelfs achterstevoren om bepaalde verbanden te verduidelijken. Bovendien vertelt hij
vaak fragmentarisch, beperkt zich tot bepaalde sleutelscènes. Hij springt, kortom
nogal eigenzinnig om met de stof, maar niet zonder literair raffinement. En hij
onderbreekt zijn sfeervolle vertellingen zoals gezegd regelmatig met essayistische
bespiegelingen, variërend van een paar regels tot uitvoerige beschouwingen,
bijvoorbeeld over de betekenis van het offer. Daarin komt veel aan de orde, maar de
manier waarop het wordt behandeld is niet altijd erg verhelderend. Het informatieve
element (over de betekenis van bepaalde begrippen bijvoorbeeld) wordt vaak
overwoekerd door een type beschouwingen waar ik moeite mee heb. In hoofdstuk
III bijvoorbeeld, over Ushas (de Dageraad) en Rudra, die met zijn pijl Prajapati
verwondt, staat bijvoorbeeld deze bespiegeling:
‘De volheid moest worden gekwetst, er moest een bres worden geslagen, om iets
los te maken. Die bres zou vervolgens worden ingesloten en langzaam geheeld door
de kracht die de bres had geslagen en er tegelijkertijd uit was voortgekomen. - Tijd,
die slechts één idool als eerbetoon aanvaardde: de pijl. In het hechte oppervlak van
dat wat is was die gapende leegte een miniem scheurtje, niet groter dan een
gerstekorrel, zoals Rudra's pijl had geboord in Prajapati's lies, maar dat nooit meer
zou helen. Het idee dat dat rafelige randje bloederig vlees zich in de verre toekomst
weer zou sluiten, was echter voldoende om het vermoeden te wekken van een hogere
trap van volheid, vergeleken waarmee de oorspronkelijke volheid er primitiefen
benauwend uitzag. Het deed er niet toe of die hogere volheid niet haalbaar zou blijken
- zoals inderdaad het geval was. De aanlokkelijke voorstelling van die volheid
blokkeerde elk verlangen om tot de oorspronkelijke terug te keren.’
Dergelijke uitweidingen, rijkelijk abstract, bezorgen mij eerlijkgezegd een
ondraaglijke jeuk. Een ‘kracht’ die een bres slaat, en er tegelijk uit voortkomt? Een
‘gapende leegte’ die tegelijk een ‘miniem scheurtje’ is? Een ‘volheid’ en een ‘hogere
trap van volheid’? Ik geloof niet dat het onzin is wat hij in zulke passages probeert
te zeggen, maar hij wil het te mooi doen, te literair, en riskeert zo dat het onzin wòrdt.
Zijn literaire stijl, die effec-
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tief is wanneer hij scènes uit de mythologie vertelt, wordt mystificerend en irritant
wanneer hij erbij gaat filosoferen.
Nu is die mystificerende manier van formuleren iets wat ook in andere boeken van
Calasso niet ontbreekt. Maar daar stoorde het mij minder, waarschijnlijk omdat de
stof die hij daar bespreekt - Griekse mythologie, Europese literatuur - mij vertrouwder
was. In Ka begeef ik me als lezer op onbekend terrein, en dus heb ik meer behoefte
aan duidelijkheid en houvast.
Wat wil Calasso nu precies?
Wil hij een geïnteresseerd, maar onwetend publiek inleiden in een onbekende
wereld, of schrijft hij voor een publiek dat vooral in zijn visie geïnteresseerd is?
Anders gezegd: moet dit boek beschouwd worden als een boek over de Indische
mythologie of als ‘een Calasso’ die deze keer toevallig over dat onderwerp gaat?
Gezien de literaire stijl en de eigenzinnige opzet, die het boek duidelijk onderscheiden
van een gewone introductie of een handboek over die mythologie, is het in de eerste
plaats een boek van Calasso.
Sommige boeken lees je omdat het onderwerp je interesseert, andere omdat de
auteur je interesseert. Hoewel het een het ander niet hoeft uit te sluiten, zijn dat toch
twee verschillende manieren van lezen: de eerste is zaakgericht, de tweede meer
literair, met aandacht voor de stijl en de visie van de auteur. En in dit geval zitten ze
elkaar een beetje in de weg.
Ik twijfel niet aan Calasso's eruditie, maar de manier waarop hij zich de verhalen
toeëigent roept de vraag op of dat voor een Europeaan - die voor zover ik weet geen
specialist op dit terrein is - niet wat al te pretentieus is. De toon die hij aanslaat is
die van de kenner, misschien moet ik zelfs zeggen: die van een ingewijde. Iemand
voor wie deze wereld blijkbaar geen geheimen heeft. Nergens gaat hij in op zijn
eigen positie als buitenstaander/westerling, of op het opmerkelijke feit dat hij zich
niet als inleider of onderzoeker, maar als vertolker opwerpt - niet alleen van de
verhalen, maar ook van de cultuur waarin ze ontstaan zijn. Dat is op z'n minst vreemd,
want ik kan me nauwelijks voorstellen dat het verschil tussen de oosterse en de
westerse denkwijzen hem geen parten speelt. Wat hij zich kon veroorloven als kenner
van de Griekse mythologie, kan hij zich dat ook veroorloven met de Indiase?
Volgens Subhash Kak, een Indiase professor in de vs, die zich zowel beweegt op het
terrein van de cognitieve wetenschappen (bewustzijnsonderzoek) als op dat van de
studie van de oude Indische wetenschap (de vedische), is Calasso niet zo'n
betrouwbare gids op dit terrein, omdat hij
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zich voornamelijk baseert op studies van negentiende eeuwse indologen, die vooral
linguïstisch te werk gingen bij hun interpretaties. Dat is inmiddels achterhaald, aldus
Kak. De namen van goden kunnen in de ene context een heel andere betekenis hebben
(bijv. een astrologische of een psychologische) dan in de andere.
‘Kijk naar de naam van een willekeurige god,’ schreef hij in zijn bespreking van
Ka voor de India Star, ‘zeg Vishnu. In dezelfde hymne kan die staan voor de abstracte
God, de persoonlijke godheid, een ster, een psychologische faculteit, een deel van
het menselijk lichaam, of een specifiek gebruiksvoorwerp van het ritueel. De 19de
eeuwse vertalingen haalden deze categorieën vaak door elkaar, met lachwekkende
resultaten. Het is alsof toekomstige linguïsten zouden beweren dat de
quantummechanica letterlijk gelezen moet worden en dat het zien van een elektron
als nu eens een golf en dan weer een deeltje alleen maar een pathologie van het
denken weerspiegelt.’
Subhash Kak wijst bijvoorbeeld op het feit dat de ‘zeven wijzen’ - de eerste rishi's
ofwel de Saptharsi's volgens Calasso - in de Brihad Aranyaka Upanishad worden
geïdentificeerd als de twee ogen, twee oren, twee neusgaten en de mond.
‘Paradox lies at the heart of all mythology, especially Indian mythology,’
concludeert Kak, ‘Myths are riddles that reflect the mystery of our existence.’ Volgens
hem slaagt Calasso's vertolking er wel in een paar van die raadsels goed weer te
geven. Maar vaker acht hij hem te letterlijk en verliest hij de eigenlijke betekenis uit
het oog, met als resultaat dat zijn verhalen even vaak verwarrend als verhelderend
zijn.
Deze kritiek van iemand die duidelijk ingevoerd is op dit terrein (en er zelf ook over
gepubliceerd heeft) laat in elk geval zien dat Calasso's interpretaties niet onomstreden
zijn. Maar is dat niet altijd het geval bij de interpretatie van mythen? Dat hoeft op
zichzelf geen bezwaar te zijn. De visies en opvattingen over de betekenis van oude
mythen evolueren voortdurend, en de verschillende richtingen in het onderzoek
bestrijden elkaar nog altijd. De verhouding tussen mythe en ritueel is bijvoorbeeld
de hele twintigste eeuw een punt van discussie geweest, en de deskundigen zijn het
daarover nog lang niet eens. Maar bij die discussie knoopt Calasso nergens aan. (Kak
wijst er bijvoorbeeld op dat veel rituelen die in de vedische teksten worden beschreven
vooral een theoretische en metaforische betekenis hebben, en vermoedelijk nooit
werkelijk zijn uitgevoerd. Maar in zijn, overigens fascinerende, beschrijving van het
Paardenoffer wekt Calasso niet de indruk zich daarvan bewust te zijn.) Hij beperkt
zich tot zijn eigen vertolking, zodat Ka alleen maar begrepen kan worden als een
persoonlijke,
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typisch Calassoiaanse versie van de Indische mythologie.
Binnen zijn eigen oeuvre heeft dat allerlei boeiende repercussies, zoals al bleek
uit De literatuur en de goden. Hij verwijst in Ka ook enkele keren terloops naar
Kafka, zoals hij in K. - zijn recent vertaalde boek over Kafka - weer enkele keren
naar vedische ideeën verwijst. Kortom: binnen zijn eigen literaire universum speelt
de Indiase ideeënwereld een opmerkelijke rol. Maar hoe zit het met zijn bijdrage aan
het begrip van die mythologie?
Ik heb de indruk dat ook Subhash Kaks kritiek worstelt met de vorm waarin Calasso
zijn boek heeft gegoten. Hij plaatst Calasso in de traditie van de kathakaras, ‘spinning
old material into new narrative’. Dat is een oud genre, zegt hij, en het is de manier
waarop de middeleeuwse Puranas zijn ontstaan. Hij noemt anderen als Murari Bapu
en Asha Ram, die dit genre nu beoefenen en er volgens hem beter in slagen de
dieptestructuur van deze mythen weer te geven. Ik ken deze voorbeelden niet, maar
ik vraag me af of Calasso wel in een dergelijke traditie van hervertellingen past. Is
zijn boek daarvoor niet te literair op een typisch westerse manier? Te essayistisch
en te speculatief?
Zoals ik al zei: Ka is qua stijl en vormgeving bewust literair. Calasso mag dan
misschien geen erg betrouwbare gids zijn, hij slaagt er wel in mij met zijn verhalen
te boeien en nieuwsgierig te maken. Dat is zeker een verdienste. Maar hij frustreert
mijn nieuwsgierigheid ook. Hij verschaft nauwelijks historische of andere contextuele
informatie, waardoor zijn boek als kennismaking met de Indiase mythologie maar
half geslaagd is.
Zijn literaire aanpak heeft, kortom, voor- en nadelen: geslaagd zijn de sfeervolle
vertellingen - al behandelt hij sommige verhalen te fragmentarisch naar mijn smaak.
(Hij licht er een paar scènes uit en zinspeelt alleen op de rest.) Geslaagd is ook de
elegante manier waarop hij het verhaal van de vogel Garuda gebruikt om er een
gesloten geheel van te maken, terwijl het toch eindigt in een open vraag: Ka - wie?
Minder geslaagd is hij in zijn bespiegelingen, die vaak te mystificerend en te
weinig informatief zijn. Mythen mogen dan raadsels zijn die het mysterie van het
bestaan weerspiegelen - met die definitie van Kak zal Calasso zeker kunnen
instemmen -, dat wil nog niet zeggen dat interpretaties zich in wolken van priesterlijke
wijsheid moeten hullen. En dat is in Ka iets te vaak het geval. Calasso zwelgt mij
nèt een beetje teveel in paradoxen (hoe onvermijdelijk die ook zijn als het om
mythologie gaat) en in literaire orakeltaal, om zich aan de verdenking van
schöngeisterei te kunnen onttrekken. Hij wekt soms de indruk de rol van een rishi
te willen spelen, en dat levert een literatuur op die misschien wel ‘absoluut’ is, of
naar het absolute reikt, maar daardoor toch ook aan geloofwaardigheid inboet.
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De literatuur en de goden
Piet Meeuse
In La letteratura e gli dèi, een essay uit 2001, in het Nederlands verschenen als De
literatuur en de goden, beschrijft Calasso het ontstaan van de moderne literatuur
sinds de romantiek verrassenderwijs als een ‘terugkeer van de goden’.
Het traject dat hij in acht hoofdstukken aflegt door de literatuurgeschiedenis is
bekend genoeg: van de Duitse (vroeg)romantici, via Baudelaire naar Lautréamont
en Mallarmé, uitmondend in het modernisme. Maar al volgt hij dat traject in grote
lijnen, hij gaat niet strikt chronologisch te werk en veroorlooft zich allerlei zijsprongen
- naar Nabokov, naar Nietzsche en anderen. Het verrassende schuilt in de accenten
die hij legt: in de gebeurtenissen en de details die hij voor het voetlicht haalt. En die
zijn steeds gefocust op de rol die de goden spelen - op de verhouding van de diverse
auteurs tot het ‘goddelijke’.
Zo schetst hij gaandeweg een beeld van de literatuurgeschiedenis tussen 1798 en
1898 dat weliswaar niet nieuw is, maar wel belicht vanuit een ongebruikelijk
gezichtspunt. Het is een herinterpretatie van die geschiedenis in mythologische, of
beter nog, in metafysische termen. Daarom spreekt Calasso ook niet van ‘moderne’,
maar van ‘absolute literatuur’. Waar het om gaat is dat in deze periode de autonome
literatuur ontstaat die zich uit alle maatschappelijke verbanden bevrijdt - een literatuur
die genoeg heeft aan zichzelf en zich tot een unieke vorm van kennen ontwikkelt.
In dat proces - en dat is het fascinerende van Calasso's essay - blijkt de preoccupatie
met het goddelijke en met de oude goden een rol te hebben gespeeld die veel
ingrijpender was dan op het eerste gezicht lijkt. Dat gaat dieper dan het oppervlakkige
literaire spel dat sinds de renaissance met de Griekse goden was gespeeld. Voor een
dichter als Hölderlin, en later voor Nietzsche (die zich ten slotte met Dionysus
identificeerde), was het bloedige ernst. Bij de latere Franse dichters (Baudelaire,
Lautréamont) sluipt er een dubbelzinnig en parodistisch element in, maar toch: met
allerlei citaten laat Calasso zien dat er ook in de Franse literatuur iets aan de hand
was met die goden. Zo dichtte Verlaine in Les Dieux:
Vaincus, mais non domptés, exilés mais vivants
Et malgré les édits de l'Homme et ses menaces,
Ils n'ont point abdiqué

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

140
(Overwonnen, niet getemd, verbannen maar in leven / Ondanks verboden van de
Mens en dreigementen / Hebben zij geen afstand gedaan...). En ten slotte ontstaat
bij Mallarmé uit zijn confrontatie met het Niets een literatuuropvatting die zich als
een cultus van de vorm laat omschrijven.
Zo samengevat klinkt dat allemaal nogal abstract en hoogdravend, maar Calasso
weet een en ander met een grote rijkdom aan citaten en biografische details tot leven
te brengen. Hij ontleent zijn kennis niet aan de handboeken van de
literatuurwetenschap, maar put rechtstreeks uit de dagboeken, brieven en geschriften
van de besproken auteurs.
Hij begint met een tekst van Baudelaire uit 1852, ‘L'école païenne’, waarin op een
heel ambigue manier over de oude goden wordt gesproken. De ‘verraderlijke’
gebeurtenis die daar plaatsvindt is volgens Calasso ‘de ontsnapping van de heidense
goden uit de schuilhoeken van de retoriek, waarin ze volgens velen voorgoed waren
opgesloten.’ Daarmee lijkt hij aan te sluiten bij het nog steeds wijdverbreide
vooroordeel dat de moderne literatuur bij Baudelaire zou beginnen, maar al snel
maakt hij toch de sprong van een halve eeuw terug naar Hölderlin, die zich op de
terugreis van Bordeaux naar Duitsland getroffen wist door de bliksem van Apollo.
En hier is van ambiguïteit of ironie nog niets te merken.
Zo gegrepen door het goddelijke als Hölderlin waren Schelling, Novalis en
Friedrich Schlegel niet, maar ook zij werden gedreven door een revolutionair elan
dat zijn kracht putte uit de mythologie. Zij droomden van een ‘nieuwe mythologie’,
een poëtische herschepping van de wereld (zoals tot uiting komt in Das älteste
Systemprogramm des deutschen Idealismus). Voor Friedrich Schlegel waren
mythologie en poëzie ‘één en onafscheidelijk’.
Waar het, kort gezegd, op neerkomt is dat deze eerste generatie romantici (onder
impuls van Fichte) de metafysische dimensie ontdekte in taal en verbeelding. En het
was Novalis die in zijn sublieme Monolog het taalfilosofisch fundament zou leggen
voor de autonome literatuur die zich van elke dienstbaarheid bevrijdde. Maar het
idealistisch enthousiasme van deze vroege romantici vond geen houvast in de
samenleving van de beginnende negentiende eeuw, die op haar grondvesten schudde
(denk aan de Franse Revolutie, de Napoleontische oorlogen en de op gang komende
industriële revolutie). Zo'n ‘nieuwe mythologie’ liet zich niet zomaar even uit de
mouw schudden door een handjevol dichters en denkers. Wat er van overbleef was
een literaire revolutie die voorlopig in ideeën bleef steken, en die pas later in de
negentiende eeuw, vooral in Frankrijk, vrucht zou dragen.
In een reeks van acht fraai geschreven hoofdstukken laat Calasso zien hoe de
‘absolute literatuur’ in de loop van die eeuw gestalte krijgt en hoe ze de ruimte wordt
waarin het goddelijke de gestalte aanneemt van experimenten met, en een cultus van
de vorm. Het lijkt misschien merkwaardig
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dat ook Nietzsche daarbij aan de orde komt, maar met Die Geburt der Tragödie,
waarin hij droomt van een wedergeboorte van de cultuur uit de muziek van Wagner,
en met zijn Dionysusidentificatie, past hij uitstekend in het betoog van Calasso.
In Frankrijk manifesteerde de ‘absolute literatuur’ zich aanvankelijk in het werk
van Lautréamont als een ontwrichting en vernietiging van alle vormen. Maar bij
Mallarmé wordt het nulpunt gepasseerd. Uit zijn worsteling met het Niets ontstaat
de nieuwe ruimte van een onpersoonlijke poëzie, die Calasso aan de hand van het
beroemde ‘in-ix’ sonnet karakteriseert als ‘een kamer met niemand erin’. De dichter
zelf noemde het sonnet ‘een allegorie op zichzelf’. Wat bij Lautréamont nog in het
teken stond van een opstand tegen God (en een afrekening met alle voorgaande
literatuur) slaat bij Mallarmé om in een vergoddelijking van de literatuur zelf, een
cultus van de vorm. Die gaat zo ver dat Mallarmé zelfs het bestaan van proza
ontkende: ‘Er bestaat eerlijk gezegd geen proza: er is een alfabet en er zijn meer of
minder geserreerde verzen. Telkens wanneer een bepaalde stijl wordt nagestreefd is
er sprake van versvorming.’
En dan komt Calasso met zijn coup de théatre: in het hoofdstuk ‘De metrums zijn
de lastdieren van de goden’ maakt hij de - zorgvuldig voorbereide - sprong van
Mallarmé naar de vedische mythologie. Met tal van citaten laat hij zien welke
fundamentele betekenis de vedische geschriften toekenden aan de metrums van de
gezangen die de rituele offers begeleidden. Gehuld in metrums kan men het vuur
van Prajapati (de geest - en de oervader van alle goden) benaderen zonder erdoor te
worden verminkt. Zo wisten de goden zich onsterfelijk te maken. En de mensen
imiteren de goden.
‘Gehuld in metrums nadert hij het vuur, om zich niet te verwonden,’ staat er in
een van die geschriften. ‘Gezien door onze ogen,’ schrijft Calasso, ‘dus door de ogen
van wezens die niet gewend zijn aan rituelen en vuur, roept deze zin onvermijdelijk
op wat elke dichter, elke schrijver doet - bewust of onbewust.’ Literatuur is dus,
evenals mythologie, uiteindelijk een kwestie van vorm. En de hele Rig Veda is, net
als het sonnet van Mallarmé, een allegorie van zichzelf.
Meer dan eens deed dit hoofdstuk me denken aan Het schandaal van de poëzie,
waarin De Roder een paar jaar geleden ook een geslaagde poging deed om de poëzie
tot rituele wortels te herleiden. Het grote verschil is dat De Roder de vedische rituelen
in het voetspoor van Staal gebruikte om een ‘neiging tot betekenisloosheid’ in de
poëzie vast te stellen, en de betekenis te relativeren ten gunste van formele factoren.
Calasso daarentegen doet ongeveer het omgekeerde: hij gebruikt deze mythologische
achtergronden - d.w.z. de vedische interpretatie van het formeel-poëtische - om zijn
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‘absolute literatuur’ een metafysische status te verlenen als een onherleidbare vorm
van kennis.
Jammer genoeg blijft hij erg vaag als het erom gaat dat soort kennis nader te
omschrijven. Steeds wanneer je nadere inlichtingen hoopt te krijgen over dat terra
incognita ‘waar de literatuur het meest geziene passepartout is’ wijkt hij uit in een
paar elegant geformuleerde beelden. Dan gaat het over een ‘niemandsland, doorkruist
door goden en ronddolende beelden, schimmen en zigeunerkaravanen, eeuwig in
beweging. Al die wezens ontsnappen telkens weer uit de grot van het verleden. Ze
snakken ernaar hun verhalen te vertellen, zoals de schimmen in de Hades naar bloed
snakken. Maar hoe kunnen we hen bereiken?’
En dan duikt nogmaals Nietzsche op: dat niemandsland is het land ‘waar Nietzsche
zich had gewaagd en waardoor hij is verzwolgen.’ In zijn beschouwing ‘Over
waarheid en leugen in buiten-morele zin’ karakteriseerde Nietzsche de menselijke
kennis als fictie en de waarheid als ‘een mobiel leger metaforen’. Als begrippen
slechts verstarde metaforen zijn, dan is de literatuur met haar beweeglijke beelden
en vormen dus een oorspronkelijker vorm van kennis, waarover ook niet anders dan
in beelden valt te spreken. De goden die in Calasso's essay overal rondwaren - nu
eens zichtbaar en herkenbaar, dan weer verborgen in literaire speculaties - zijn
uiteindelijk beelden voor het ongrijpbare, dat wat zich aan het rationele kennen
onttrekt. En misschien is hij nog het duidelijkst wanneer hij schrijft: ‘Waar het om
gaat is dat de wereld een plaats blijft waar epifanieën plaatsvinden.’ Daar moet de
literatuur voor zorgen.
Maar hoe geboeid ik dit briljante essay ook heb gelezen, toch blijft dat begrip ‘absolute
literatuur’ mij een beetje dwarszitten. Calasso is niet vrij te pleiten van de neiging
om van literatuur opnieuw een Verheven Zaak te maken: een cultus die me iets teveel
aan het l'art pour l'art herinnert om mij helemaal te overtuigen. Weliswaar neemt
hij er afstand van door de literatuur van de Parnassiens en de symbolisten ‘verbale
dikdoenerij’ te noemen - maar ontsnapt hij daar zelf wel aan?
Hij ontkent met klem dat literatuur alleen naar zichzelf verwijst en noemt haar
terecht omnivoor - zij absorbeert alles - maar tegelijk maakt hij er iets onaantastbaars
van: een soort priesterlijk ritueel. Hij duidt de schrijvers die zich aan de absolute
literatuur wijden aan als ‘een sekte’ en ‘een gemeenschap der Heiligen’, en dat zonder
ironie. Hij wijst wel op het parodistische, dubbelzinnige element dat in het moderne
spreken over goden schuilt - maar na zijn bespreking van Baudelaire en Lautréamont
wordt dit niet verder uitgewerkt. De rol van het absurde, van ironie en humor, die
toch in de grote literatuur van de laatste eeuw niet te verwaar-
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lozen is, blijft te veel buiten beeld. Over James Joyce of Beckett geen woord. (En
wat misschien nog merkwaardiger is, ook over Blake niet, de tijdgenoot van Hölderlin
en Novalis die met zijn zelfgeschapen pantheon toch ook niet misstaan zou in een
boek over de literatuur en de goden.)
Daar zit de zwakke plek in zijn conceptie van een ‘absolute’ literatuur: het absolute
verdraagt geen relativering. Ik begrijp wel dat hij haar wil vrijwaren van alle claims
die van buitenaf op haar gelegd worden. Maar als je de autonome literatuur
mythologisch interpreteert als een ruimte waarin zich ‘goddelijke’ krachten
manifesteren, dan loop je het gevaar dat literatuur weer in religie uitmondt. In een
rigide vormcultus.
Terwijl de literatuur naar mijn idee, juist door haar dubbelzinnigheid, de
mogelijkheid schept om in het spel met de vorm niet alleen dat ‘goddelijke’ te
benaderen, maar het ook te relativeren door het steeds met het al-te-menselijke te
confronteren. (Iets wat bijvoorbeeld Reve in zijn beste werk soms lukte dankzij zijn
onnavolgbare, wanhopige humor.) Op dat punt schiet Calasso's essay naar mijn idee
tekort. Men moet de goden verzoeken, maar ‘absoluut’ is literatuur alleen wanneer
ze ook en vooral om zichzelf kan lachen.

K.
Jacq Vogelaar
Calasso schreef vier grote essays met de letter K in de titel: De ondergang van Kasj
(over de onttovering: hoe het heilige en goddelijke verdween en verborgen in het
sociale des te penetranter doorwerkt), De bruiloft van Cadmus (Kadmos) en Harmonia
(over het rationele potentieel van de mythe), Ka (over de vroegindische mythen en
sagen) en nu de K van Kafka. Joseph K. is de bij voorbaat schuldige van Het Proces
die nog slechts op executie van het geheime vonnis wacht; en K. de onschuldige die
oprecht meent dat hij door hogere instanties uitverkoren is als landmeter van Het
Slot. Van deze laatste rest nog slechts een kapitaal.
In de wereld die van god los is, die van na de Verlichting, zijn nieuwe mythen
schaars; misschien waren in de eeuw daarvoor Robinson Crusoe en Gulliver (met
name het vierde deel over de Yahoos) de laatste, of voorlaatste. Voorlopig de laatste
is gecreëerd door Kafka: de burokratisch naamloze die moet opboksen tegen al even
anonieme machten. Zijn verhalen laten in velerlei variaties zien hoe vonnis en
uitverkiezing bijna inwisselbaar worden - volgens het adagium: waar straf is zal ook
wel schuld zijn; op grotere
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schaal: wie niet voor ons is is onze vijand en dient geëlimineerd. Kafka heeft niet
profetisch de totalitaire staat voorzien, de schrijver is geen ziener. Hij heeft intuïtief
begrepen dat willekeur en terreur van de macht op elk niveau (bijvoorbeeld dat van
de vader in de ministaat: het gezin) op eenzelfde rolverdeling is gebaseerd.
In de twee romans gaat het om strategieën van boven - van de macht die zich aan
het zicht en de controle onttrekt - en strategieën van onder, van het individu dat
nauwelijks weet hoe hij voor de machthebbers een potentieel gevaar vormt. Wanneer
hij wil weten wat er met hem gebeurt, is het stellen van vragen al voldoende om van
iemand een zandkorrel in de machinerie te maken.
Alle vier de boeken van Calasso gaan over macht: waaraan ontlenen machthebbers
hun gezag, oftewel: hoe legitimeren zij hun status wanneer zij zich niet meer op een
hogere instantie (God, Geschiedenis, Natuur) kunnen beroepen? Wanneer Calasso
het werk van Kafka als studies van macht leest, is dat een voortzetting van zijn vorige
boeken, toegespitst op de twee kanten van de macht: hoe machthebbers moeten
verhullen dat ze macht kunnen uitoefenen louter en alleen doordat ze over de middelen
beschikken en dat hun die uitzonderlijke status door de massa wordt verleend met
uiteraard de bijbehorende machtsmiddelen zonder welke de vorst alleen over woorden
zou beschikken. Ze hebben als machtsuitoefenaars - wanneer hun beroep op een
hogere orde zoals god of bloed loos is geworden - geen andere rechtvaardiging dan
de instemming en geloof van de onderdanen. Zeker deze twee romans van Kafka
gaan over de kleren van de keizer.
Canetti is althans in naam de enige Kafka-exegeet die genade vindt in de ogen van
Calasso. Canetti is een van de eersten geweest die hebben begrepen dat het werk van
Kafka over macht en machteloosheid, schuld en schuldgevoel, uitverkiezing en
veroordeling gaat.
Legitimiteit, het kernwoord van Calasso, is een begrip dat voor politiek en
maatschappij, en van oudsher voor religie, cultus en kunst geldt. Maar in afgeleide
zin staat of valt ook de literatuur ermee: wat legitimeert het schrijven wanneer iemand
als Kafka zich niet meer op de autoriteit van de Kunst, de Literatuur, de Schrift kan
beroepen? Duivelswerk, noemde Kafka het. Ik zeg ‘het’ omdat hij zichzelf nogal
wat moeilijkheden op de hals heeft gehaald door literatuur - die hij van begin tot het
eind met een hoofdletter schreef - gelijkstelde met schrijven, met zijn eigen schrijven.
Juist omdat hij het Schrijven - het geschrevene en het schrijven - verabsoluteerde
vond zijn eigen schrijfwerk in zijn ogen geen genade. Met duivelswerk bedoelde hij
van alles: onder andere dat hij als schrijver in de dui-

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

145
velse cirkel zat dat hij zich pas schrijver kon noemen als hij een groot Werk
geschreven zou hebben, maar dat hij dit bijna alchemistische werk pas zou kunnen
volbrengen wanneer hij Schrijver was en als zodanig erkend. Kafka heeft vrijwel
geen groter werk afgemaakt. Calasso lost dat, in de geest van Kafka zelf, op door
het ene werk als het vervolg op het andere te lezen. En als er één schrijver is van wie
alles wat hij geschreven heeft als ‘Werk in uitvoering’ gelezen kan worden, dan is
dat Kafka. Calasso zegt dat Kafka een oplossing vond voor het niet kunnen voltooien
van groot werk in de korte vorm: verhalen, dagboekaantekeningen, aforismen. In
feite is Kafka met korte vormen begonnen; en op een bepaalde manier gelezen zijn
de romans aaneenschakelingen van scènes en momenten, die evengoed op zichzelf
kunnen staan als dat ze deel uitmaken van een groter verhaal.
Calasso snijdt niet alleen uitermate belangrijke thema's aan, ook zijn aanpak is
bijzonder: hij ontwikkelt geen theorie die hij aan de hand van literatuur wil bewijzen,
eerder omgekeerd. Net als in andere essays, grotere en kleinere, laat hij bij voorkeur
zijn onderwerp zelf aan het woord. Dat houdt meer in dan dat hij zijn methode door
het onderwerp, thema, werk dat hij bespreekt laat dicteren; ook meer dan een mimicry,
die iedere criticus kent en die vaak ongemerkt plaatsvindt, van de stijl van het werk
waar de kritiek over gaat. Een boek of schrijver zelf aan het woord laten, dat klinkt
eenvoudig en is het op zich ook, je zou het zelfs een voorwaarde van alle kritiek
kunnen noemen; maar in de praktijk lijkt het veelgevraagd, van de lezer meer dan
van de schrijvende lezer.
Wil de tekst zelf aan het woord komen, moet hij eerst gelezen worden, zo is het
wel; Calasso doet het een én het ander, tegelijk, of het een door het ander: ook al
heeft hij de teksten eerst ettelijke keren gelezen of zelfs bestudeerd, hij leest ze pas
goed wanneer hij erover schrijft, erin kruipt, ze overschrijft, ze half en half in eigen
woorden overdoet. Die methode paste Calasso ook toe op de Indische veden: teksten
en verhalen van Indische zieners en mystici die dichter bij de wereld van de oude
mythen of zelfs van ervoor kwamen dan de Griekse en Bijbelse oorsprongsverhalen.
Ook Kafka, zo begint Calasso zijn boek, ‘spreekt over een wereld die aan elke
onderscheiding en elke benaming voorafgaat. Dat is geen heilige of goddelijke wereld
(...) Het is een wereld die daar nog oog voor moet krijgen.’ Daarmee maakt hij van
Kafka geen moderne premythologische ziener, bijna het tegendeel: Kafka begon met
schrijven door in de verwarrende veelheid van de moderne wereld enkele elementaire,
benoembare elementen af te zonderen: een kamer, een kantoor, een dossier, een
gelagkamer - en in het centrum een schrijftafel.
In twee ‘apologen’ (anekdotes met een moraal) heeft Kafka het effect
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van het vereenvoudigingsproces eens in een paar dagboekregels uitgeschreven.
‘Machten’ heet dat hoofdstuk bij Calasso, waar hij inderdaad zijn onderwerp - Kafka,
of liever diens demonen - zelf aan het woord laat. Het ingewikkeldst is zijn
navertelling van Odysseus, die hoewel hij weet dat de Sirenen waarschijnlijk helemaal
niet zingen maar juist zwijgen, hen in de waan laat door was in zijn oren te doen (bij
Homeros is hij de enige die dat niet doet). Calasso laat zien tot welke verschillende
en dus ingewikkelde interpretaties Kafka's herschreven versie leidt. De omkering
die Kafka op Don Quichot en Sancho Panza toepast lijkt eenvoudiger. Niet Don
Quichot was de man wie het jarenlange lezen van ridderverhalen in de bol geslagen
was, maar Sancho Panza, die gauw doorhad dat al die verhalen hem de kop zouden
kosten. Dus bedacht hij de figuur van Don Quichot, als het ware een alter ego op
armlengte van zichzelf waarmee hij alles wat hem bedreigde afleidde en bezwoor.
‘Zo bleef Sancho Panza in leven en vertelde hij ons onder meer het verhaal van Don
Quichot.’ Die bevrijding werkte bovendien naar twee kanten, voegt Calasso eraan
toe: niet alleen werd Sancho van de spookbeelden bevrijd maar de spookbeelden ook
van hem.
Demonen zijn bij Kafka de voortbrengselen van zelfobservatie en reflectie: het mogen
wanen zijn maar ze zijn wel echt. Het slot mag imaginair zijn maar zolang K. denkt
dat hij door het slot tot landmeter benoemd is en daarom op erkenning aanspraak
maakt, is hij op de genade en ongenade van de zich verborgen houdende autoriteiten
- en hun handlangers, vooral de laagsten in rang - aangewezen. De rechtbank mag
een product van angst zijn maar zodra Josef K. de agenten volgt die hem bij het
ontwaken op komen halen en bereid is zijn verzoekschrift zelf te schrijven, is hij aan
de wetten van de strafinstantie overgeleverd. Die ingewikkelde verstrengeling van
macht en machteloosheid, die wederzijdse afhankelijkheid van (ongefundeerde)
autoriteit en (misschien eveneens vermeend) slachtofferschap is een van de
kernthema's van de twee romans. Calasso behandelt ze dan ook in het verlengde van
elkaar: Het slot als het vervolg of zelfs als ‘uitleg’ van Het proces.
Daarover schrijft Calasso in de eerste vier hoofdstukken; andere teksten (zoals
Amerika, Het hol, Gracchus de jager, Het vonnis) zijn daarvan uitlopers. Alles wat
Kafka geschreven heeft beschouwt hij als één doorlopend schrijfwerk - en alles is
zelfs wat hij geschrapt heeft, ook dagboeken en brieven. Bij ieder ander zou ik dat
een kritische doodzonde vinden; maar aan Kafka is alles literatuur, en hij was de
eerste om dat toe te geven, als schuldbekentenis én als generaal excuus.
Je kunt in een essay de bevindingen van je lectuur tot analyse en oordeel verwerken;
je kunt het lezen zelf demonstreren op papier, aan de hand
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van de oorspronkelijke tekst. Het middel bij uitstek is daarvoor de parafrase, plat
gezegd: het in eigen woorden navertellen. In dit geval betekent dat in de eigen
woorden van Kafka en die van Calasso. Misschien wel driekwart van alle
Kafka-studies bestaat uit interpretaties van symbolen. Grondlegger daarvan is Max
Brod, wiens voornaamste en misschien enige verdienste blijft dat hij de manuscripten
heeft gered. Calasso doet het nagenoeg zonder secundaire literatuur, heeft het
enigszins laatdunkend over ‘de exegeten’, en maakt een uitzondering voor enkelen
als Walter Benjamin, Theodor Adorno, Elias Canetti, Maurice Blanchot. Dat ook
Nabokov er goed vanaf komt verbaast me: met veel poeha gaf hij ooit een college
over Die Verwandlung en kwam niet verder dan wat huishoudelijk gepsychologiseer;
zo ziet navertellen er soms ook uit. Ik begrijp trouwens ook niet goed waarom Calasso
niet de naam van Marthe Robert noemt, eveneens iemand die Kafka naar de letter
gelezen heeft en over Het slot een voorbeeldig boek geschreven heeft, L'Ancien et
le Nouveau, waarin ze Kafka's Het slot op één lijn plaatst met de dubbelroman Don
Quichot; en ook in haar leesboeken, Livres de lectures, heeft Robert vele malen over
Kafka geschreven. Voor Calasso is de kwaaie pier Max Brod, die permanent Kafka,
zijn werk en zijn persoon, psychologisch analyseerde en ‘alles altijd weer een
kitscherig tintje wist te geven’. Kafka denkt in metaforen en symbolen, zegt Calasso,
en daarom is het zinloos de in verhalen veranderde, letterlijk genomen beelden te
zien als symbolen voor iets anders. ‘Kafka is niet te begrijpen wanneer hij niet
letterlijk wordt genomen. Maar dan moet die letterlijkheid wel worden opgevat in al
haar zeggingskracht, met haar hele scala aan implicaties.’ Zoals al enkele keren
gezegd, is het eenvoudige zo eenvoudig nog niet; wat wil dat zeggen: iets letterlijk
nemen, zeker als het om letters en woorden gaat? Calasso weet dat. De eenvoudigste
zin bij Kafka blijkt bij nader inzien ingewikkeld in de zin dat hij vele andere zinnen
impliceert. Maar waarom zou de lezer als hij zelf schrijft dat per se expliciet willen
uitspreken? Het literaire is misschien wel juist het onuitgesprokene in de zinnen:
aanwezig en toch niet te vatten.
Alles wat er in Het proces volgt op de onverwachte arrestatie is mogelijk omdat
Joseph K. nog niet wakker is, omdat hij thuis en nog niet op zijn werk is: op het
onbewaakte ogenblik tussen slapen en ontwaken wordt hij gepakt. Letterlijk genomen
is het ontwaken een kier tussen twee werelden: de gewone waar Joseph K. een
geslaagde ambtenaar is en de raadselachtige wereld van de rechtbank, zich
schuilhoudend in kasten, op zolders, zijkamers. De wereld van de autoriteiten gaat
als het ware schuil in de vertrouwde wereld. Een enkele keer vangt K. - zowel in Het
proces als in Het slot - een glimp van de geheimen van de macht op, als door een
kier: wan-

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

148
neer hij op de rand van het bed van een functionaris zit, dus letterlijk op het randje
van slaap en werkelijkheid; waarbij hem de waarheid ontglipt, o ironie, doordat hij
van vermoeidheid zelf inslaapt.
Wanneer iemand weigert de spelregels van het Systeem te volgen ontstaat er
speling, een kier, een gevaarlijke opening. Calasso weet meesterlijk de vinger op
zulke plekken te leggen; zijn citaten zijn letterlijk vindplaatsen. Stap voor stap, regel
voor regel leest hij zich in die louter uit woorden opgebouwde werelden van het Slot
en de Rechtbank in. Op die manier ontdekt hij ook dat de beste exegese van de door
duizenden interpretaties bezette parabel ‘Voor de Wet’; die Joseph K. in de kathedraal
van een geestelijke te horen krijgt, door Kafka zelf geschreven is: de roman Het slot
is één grote explicatie van alles wat de parabel behelsde. En wat impliceerde ze? Het
zich verbergende mechaniek van de macht in Het proces.
Calasso schreef een parallelboek bij het werk van Kafka, in een mengsel van eigen
woorden van Kafka en zichzelf. Voorzover dit boek op Kafka doorschrijft,
veronderstelt het van de lezer in de tweede graad dat hij evengoed thuis is in heel
het werk van Kafka - niet minder dan dat. Niet alleen gebruikt Calasso met evenveel
gemak alle bijwerk zoals de dagboeken en brieven alsook nieuwe edities. Daarin is
bijvoorbeeld te zien wat Kafka geschrapt heeft, en dat zijn vaak niet de mindere of
niet helemaal gelukte zinnen, maar wel bijna altijd de (te) expliciete zinnen.
Vergelijking van passages in de dagboeken die Kafka voor zijn verhalen gebruikt
heeft, laat zien hoe een verhaal bij hem ontstaat - gebruikt is dan ook niet goed gezegd,
een verhaal begint vaak al in het dagboek - en laat zien hoe hij het gevaar van het
realisme, dat het echt lijkt, in de kiem smoort. Het gevaar van Calasso's methode is
dat hij als lezer verbanden legt en geïmpliceerde betekenissen en konsekwenties
uitspreekt die de schrijver Kafka bewust ontwijkt. Calasso eigent zich Kafka's teksten
toe, maakt er zijn eigen werk van, dat is waar, maar hij doet dat zo zorgvuldig, zozeer
in de geest van het werk dat het toch ook Kafka blijft; diens geheim blijft dus bewaard.
Zoals in de muziek kun je in dit geval van de interpretatie van Calasso zeggen: Kafka
in de vertolking van Calasso. Daar is niets op tegen, zelfs niet als in het midden blijft
of de Kafka die Calasso speelt meer weg heeft van de authentieke Kafka zelf of van
de Italiaanse lezer van oude en moderne mythen. Calasso schreef geen studie van
Kafka, geen handboek of overzicht, maar brengt verslag uit van een lezing. De
volgende lezer kan toch altijd weer terug of verder.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

149

Aforismen uit Zürau
Franz Kafka

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

150
1 De ware weg gaat over een koord dat niet in de hoogte gespannen is, maar net
boven de grond. Het lijkt meer bedoeld om te doen struikelen dan eroverheen te
lopen.
2 Alle menselijke fouten zijn een vorm van ongeduld, dat een voortijdig einde komt
aan een methodische aanpak, dat een schijnbare zaak ogenschijnlijk wordt
ingeperkt.
3 Er zijn twee menselijke doodzonden, waaruit alle andere voortvloeien: ongeduld
en gemakzucht. Vanwege het ongeduld zijn ze uit het paradijs verdreven, door
gemakzucht keren ze er niet terug. Maar het kan zijn dat er maar één doodzonde
is: het ongeduld. Vanwege het ongeduld zijn ze verdreven, vanwege het ongeduld
keren ze niet terug.*
De aantekeningen die van een asterisk voorzien zijn had Kafka met een
potlood doorgestreept.
4 Vele schimmen van gestorvenen doen niets anders dan likken aan de wateren
van de doodsrivier, omdat hij van ons vandaan komt en nog smaakt naar onze
zoute zee. Van de weeromstuit verzet de rivier zich, walgend stroomt zij achteruit
en spoelt de doden naar het leven terug. Maar zij zijn gelukkig, zingen dankliederen
en strelen de woedende.
5 Vanaf een bepaald punt is geen terugkeer meer mogelijk. Dat punt moet je zien
te bereiken.
6 Het beslissende ogenblik in de menselijke ontwikkeling duurt eeuwig. Daarom
hebben de revolutionaire geestelijke bewegingen gelijk wanneer ze al het
voorafgaande van nul en gener waarde verklaren, want er is nog niets gebeurd.
7 Een van de effectiefste verleidingsmanoeuvres van het kwaad is oproepen tot
strijd. Het is als de strijd met vrouwen, die in bed eindigt.*
8-9 Een stinkende teef, die rijkelijk jongen heeft gebaard, op sommige plekken al
in ontbinding, maar die in mijn jeugd alles voor mij betekende, die mij overal trouw
volgt, die ik met geen mogelijkheid kan slaan, waarvoor ik echter, zelfs voor haar
adem beducht, stappen achteruit doe, en die mij toch, als ik geen andere oplossing
zie, in de hoek dringt van de muur die al in zicht komt, om daar op mij en met mij
geheel te vergaan, tot het einde toe - siert mij dat? - haar etterende en wormachtige
tong op mijn hand.
10 A. heeft veel praatjes, hij denkt dat hij het in het goede ver geschopt heeft,
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aangezien hij zich, kennelijk als een steeds aantrekkelijker object, aan steeds meer
bekoringen blootgesteld voelt uit richtingen die hem tot dusver volkomen onbekend
waren. De juiste verklaring is echter dat een grote duivel in hem gevaren is en daar
een enorm aantal kleinere bij komt om de grote te dienen.
11-12 Hoe je bijvoorbeeld een appel op verschillende manieren kunt bekijken: de
zienswijze van het jongetje dat zijn nek moet uitsteken om nog net de appel op het
tafelblad te zien, en de zienswijze van de heer des huizes, die de appel pakt en
zonder problemen aan een tafelgenoot geeft.
13 Een eerste teken van beginnend inzicht is de wens te sterven. Dit leven lijkt
ondraaglijk, een ander onbereikbaar. Je schaamt je niet meer te willen sterven; je
vraagt uit de oude cel, die je haat, naar een nieuwe te worden overgebracht, die je
weldra zult leren haten. Het kan goed uitkomen als er van het geloof nog iets over
is. Tijdens het transport zal toevallig de Heer door de gang voorbijkomen, de
gevangene aankijken en zeggen: ‘Die moeten jullie niet meer opsluiten. Hij komt
bij mij.’
14 Liep u over een vlakte, was u voornemens te lopen en deed u toch stappen
achteruit, dan zou het een wanhopige aangelegenheid zijn; daar u evenwel tegen
een steile helling opklimt, zo steil ongeveer als gij zelf vanonder gezien bent, dan
kunnen de stappen achteruit ook alleen maar door de bodemgesteldheid veroorzaakt
zijn en u hoeft niet te wanhopen.
15 Als een weg in de herfst: nauwelijks is hij schoongeveegd, is hij weer bezaaid
met dorre bladeren.
16 Een kooi ging op zoek naar een vogel.
17 Op deze plek was ik nog nooit: het ademen gaat anders, de ster naast de zon
straalt helderder dan de zon.
18 Als het moge tijk was geweest de Toren van Babel te bouwen zonder erop te
klimmen, zou het zijn toegestaan.
19 Laat je door de boze niet wijsmaken dat je geheimen voor hem kunt hebben.
20 Luipaarden dringen de tempel binnen en drinken de offerkruiken leeg; dat
gebeurt keer op keer; ten slotte kun je het vooruit berekenen en wordt het een deel
van de ceremonie.
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21 wat houdt de hand de steen stevig vast. Zij houdt hem alleen maar stevig vast
om hem des te verder van zich af te gooien. Maar ook de weg gaat die kant uit.
22 Jij bent het huiswerk. In geen velden of wegen een leerling te bekennen.
23 De ware tegenstander boezemt je grenzenloze moed in.
24 Tot je geluk besef je dat het stuk grond waarop je staat niet groter kan zijn dan
wat je twee voeten bedekken.
25 Hoe kun je anders blij zijn met de wereld dan wanneer je erheen vlucht?
26 Schuilplaatsen zijn er legio, redding is er slechts een, maar mogelijkheden tot
redding weer evenveel als er schuilplaatsen zijn.*
~
Er is een doel, maar geen weg; wat wij weg noemen, is aarzeling.
27 Dat we het negatieve doen is iets wat er bij komt, het positieve is ons al gegeven.
28 Zodra je eenmaal het kwaad tot je hebt toegelaten, is het niet meer nodig erin
te geloven.
29 De bijgedachten waarmee je het kwaad tot je hebt toegelaten zijn niet de jouwe,
maar die van het kwaad.
~
Het dier maakt zijn baas de zweep afhandig en ranselt zichzelf om baas te worden
en weet niet dat het alleen maar gedachte is, opgeroepen door een nieuwe knoop
in de gesel van de baas.
30 Het goede is in zekere zin troosteloos.*
31 Naar zelfbeheersing streef ik niet. Zelfbeheersing wil zeggen: in witten grijpen
op een willekeurig punt van de oneindige stralen van mijn geestelijke existentie.
Maar als het moet trek ik zulke cirkels om mij heen liever zonder iets te doen, een
en at verbazing over het immense complex en neem alleen de steun, die deze
aanschouwing a contrario biedt, mee naar huis.
32 De kraaien beweren dat een enkele kraai de hemel kan verwoesten. Dat is
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ongetwijfeld waar, maar het bewijst niets tegen de hemel, want hemel betekent nu
eenmaal: onmogelijkheid dan kraaien.
33 Martelaren hebben geen lage dunk dan het lichaam, ze laten het aan het kruis
in de hoogte steken, daarin zijn zij het met hun tegenstanders eens.’*
34 Zijn uitputting is die dan de gladiator na het gedecht, zijn werk was het witten
dan een hoek in een kantoor.
35 Hebben bestaat niet, alleen maar zijn, alleen maar een zijn dat naar de laatste
adem, naar stikken verlangt.
36 Vroeger begreep ik niet waarom ik op mijn dragen geen antwoord kreeg, thans
begrijp ik niet hoe ik heb kunnen geloven dat ik dragen kon stellen. Maar ik
geloofde helemaal niet, ik heb alleen maar dragen gesteld.
37 Het enige antwoord op de bewering dat hij misschien iets bezat maar niet was,
waren bedingen en hartkloppingen.
38 Iemand verbaasde zich erover hoe gemakkelijk hem de weg dan de eeuwigheid
afging; hij vloog namelijk naar beneden.
39 De Boze kun je niet in termijnen betalen - toch probeer je het voortdurend.
~
Het zou denkbaar zijn dat Alexander de Grote, ondanks de successen in de
oorlog tijdens zijn jeugd, ondanks het voortreffelijke leger dat hij had opgeleid,
ondanks de op verandering dan de wereld gerichte krachten die hij in zich voelde,
bij de Hellespont tot stilstand was gekomen en hem nooit overgestoken zou hebben,
niet uit angst, niet uit besluiteloosheid, niet uit wilszwakte, maar uit verknochtheid
aan de aarde.
39a De weg is eindeloos, er valt niets aan af te doen noch aan toe te voegen en
toch blijft iedereen zijn eigen kinderlijke el ernaast houden. ‘Zeker, ook dit stukje
weg van een el moet je nog gaan, je krijgt het niet cadeau.’*
40 Alleen vanwege ons begrip van tijd gebruiken wij de uitdrukking jongste gericht,
in feite is het standrecht.*
41 Het is een hele troost dat de wanverhouding van de wereld alleen maar een
kwestie van getallen schijnt te zijn.*
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42 Het van walging en haat vervulde hoofd op de borst laten zakken.
43 De jachthonden spelen nog op de binnenplaats, maar het wild ontkomt hun
niet, ook al snelt het nu al door de bossen.
44 Hoe belachelijk heb je je voor deze wereld opgetut.
45 Hoe meer paarden je voorspant, hoe sneller het gaat - niet het blok uit het
fundament trekken, dat is onmogelijk, maar het breken van het tuig en zodoende
de loze vrolijke rit.
46 Het woord ‘sein’ betekent in het Duitse twee dingen tegelijk: Da-sein (erzijn)
en Ihm-gehören (het zijne).
47 Zij werden voor de keuze gesteld: óf koningen óf koeriers van de koning worden.
Zoals kinderen nu eenmaal zijn, wilden ze allemaal koerier worden. Daarom zijn
er louter koeriers, ze snellen door de wereld en roepen elkaar zelf, omdat er geen
koningen zijn, de zinloos geworden berichten toe. Het liefst zouden ze een einde
maken aan hun ellendige bestaan, maar ze durven niet vanwege de diensteed.
48 In vooruitgang geloven wit niet zeggen geloven dat er al een vooruitgang heeft
plaatsgevonden. Dan zou het geen geloof zijn.
49 A. is een virtuoos en de hemel is zijn getuige.
50 De mens kan niet leven zonder een constant vertrouwen in iets onverwoestbaars
in zichzelf, ook kan zowel het onverwoestbare als het vertrouwen constant voor
hem verborgen blijven. Een van de uitdrukkingsmogelijkheden van dit
verborgen-blijven is het geloof in een persoonlijke God.*
51 Het had de tussenkomst van de slang nodig: het kwaad kan de mensen verleiden,
maar geen mens worden.*
52 In het duel tussen jou en de wereld is de wereld secondant.*
53 Je mag niemand bedriegen, ook niet de wereld met haar overwinning.
54 Er bestaat niets anders dan een wereld van de geest; wat wij de zintuiglijke
wereld noemen is het kwaad in de geestelijke en wat wij kwaad noemen is slechts
een noodzakelijk moment in onze eeuwige ontwikkeling.
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Met krachtig licht kun je de wereld oplassen. Voor zwakke ogen wordt zij iets
stevigs, voor nog zwakkere krijgt zij vuisten, voor nog zwakkere schaamt zij zich
en verplettert degene die haar aan durft te kijken.
55 Alles is bedrog: het minimum aan illusies zoeken, het midden houden, het
maximum zoeken. In het eerste geval bedot je het goede door het bereiken ervan
te gemakkelijk te willen maken, en het kwade door de strijd veel te moeilijk te
maken. In het tweede gevat bedot je het goede door er niet eens in aardse zaken
naar te streven. In het derde gevat bedot je het goede door de afstand zo groot
mogelijk te maken, het kwade door de hoop dat het ten top gevoerd machteloos
wordt. Het tweede geval geniet daarom de voorkeur, want het goede bedot je altijd,
het kwade in dit geval niet, daar lijkt het althans op.
56 Er zijn vragen waar we niet omheen zouden kunnen indien we er niet van nature
van verlost waren.
57 De taal kan voor alles buiten de zintuiglijke wereld alleen maar in bedekte
termen gebruikt worden, maar nooit vergelijkenderwijs, zelfs niet bij benadering,
aangezien zij in overeenstemming met de zintuiglijke wereld alleen over bezit en
bijbehorende betrekkingen gaat.
58 Men liegt zo weinig mogelijk, alleen wanneer men zo weinig mogelijk liegt, niet
wanneer men er heel weinig gelegenheid toe heeft.*
59 Een traptrede die niet diep door voetstappen is uitgehold, is strikt genomen niet
meer dan een zielig hoopje hout.*
60 Wie de wereld verzaakt, moet alle mensen liefhebben, want hij verzaakt ook
hun wereld. Hij krijgt zo enig besef van wat 's mensen ware aard is, die je wel moet
liefhebben, mits je ertegen opgewassen bent.
61 Wie in de wereld zijn naaste liefheeft begaat niet meer en niet minder onrecht
dan wie in de wereld zichzelf liefheeft. De vraag is dan alleen nog maar of het
eerste mogelijk is.*
62 Het feit dat er niets anders dan een wereld van de geest is, ontneemt ons de
hoop en geeft ons zekerheid.
63 Onze kunst is een verblind-zijn door de waarheid: het licht op de terugdein-zende
tronie is waar, verder niets.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

156
64 De verdrijving uit het paradijs is grotendeels een eeuwigdurend proces: de
verdrijving uit het paradijs is weliswaar definitief, het leven in de wereld
onvermijdelijk, dan maakt de eeuwigheid van het gebeuren het ondanks alles
mogelijk dat we voorgoed in het paradijs zouden kunnen blijven, maar daar in
feite altijd al zijn, of we dat nu hier weten of niet.
66 Hij is een vrije en veilige burger van de aarde, omdat hij aan een ketting is
gelegd die lang genoeg is om toegang te krijgen tot alle aardse ruimten en net lang
genoeg om door niets over de grenzen van de aarde heen getrokken te kunnen
worden. Maar tegelijk is hij ook een vrije en veilige burger van de hemel, want hij
is aan net zo'n uitgekiende hemelsketting gelegd. Wil hij op aarde blijven dan
wurgt hem de halsband van de hemel, wit hij naar de hemel dan wurgt hem die
van de aarde. Niettemin heeft hij alle mogelijkheden en dat weet hij, en hij weigert
zelfs dat alles op een fout bij de eerste kluistering terug te voeren.
67 Hij loopt precies als een beginneling bij het skiën, die bovendien ergens oefent
waar het verboden is.
68 Wat is aangenamer dan het geloof in een huisgod!
69 In theorie bestaat er één mogelijkheid om volmaakt gelukkig te zijn: geloven
in het onverwoestbare in onszelf zonder dat na te streven.
70-71 Het onverwoestbare is een eenheid; elk mens afzonderlijk is het en tegelijk
hebben allen het gemeen, vandaar de weergaloos onafscheidelijke band tussen
mensen.
72 Eenzelfde mens heeft inzichten die hoe totaal verschillend ook toch op hetzelfde
object betrekking hebben, zodat andermaal de conclusie overmijdelijk is dat er in
eenzelfde mens verschillende subjecten zijn.*
73 Hij vreet de afval van zijn eigen tafel; daardoor raakt hij een tijdje verzadigder
dan anderen, maar verleert het boven van tafel te eten; daardoor valt er ook niets
meer van tafel.
74 Als dat, wat in het paradijs verwoest zou zijn verwoestbaar was, dan was het
niet onweerlegbaar; maar als het wel onverwoestbaar was, leven wij met een vals
geloof.
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75 Meet je aan de mensheid. De twijfelaar brengt zij aan het twijfelen, de gelovige
doet zij geloven.*
76 Het gevoel ‘hier ga ik niet voor anker’ en tegelijk de deinende golven om je
heen voelen.
~
Een ommezwaai. Angstig loerend en verwachtingsvol sluipt het antwoord rond
de vraag, bestudeert wanhopig haar gesloten gezicht, volgt haar langs de onzinnigste
wegen, die haar zover als maar kan van het antwoord afleiden.
77 De omgang met mensen verleidt tot zelfbeschouwing.
78 De geest wordt pas vrij wanneer hij geen houvast meer biedt.
79 De zinnelijke liefde onttrekt de hemelse aan het zicht; maar zij zou het alleen
niet redden, maar aangezien zij onbewust het element van de hemelse liefde in zich
heeft kan zij het.
80 De waarheid is ondeelbaar, daardoor kan zij zichzelf niet kennen; wie haar wil
kennen moet leugen zijn.*
81 Niemand kan iets verlangen wat hem uiteindelijk schade berokkent. Ziet het er
bij een afzonderlijk mens toch naar uit - en dat is vrijwel altijd het geval - dan komt
het doordat iemand in de mens iets verlangt wat die iemand weliswaar goed uitkomt
maar een tweede iemand, die min of meer ter beoordeling van het geval erbij
gehaald is, ernstige schade toebrengt. Had de mens meteen in het begin, niet pas
bij de beoordeling de kant van de tweede persoon gekozen, dan was de eerste
verdwenen en daarmee ook het verlangen.
82 Waarom jammeren we over de zondenval? Niet om die reden zijn we uit het
paradijs verjaagd, maar om de Boom des Levens, om te voorkomen dat we ervan
eten.
83 We zijn niet alleen zondig omdat wij van de Boom der Kennis hebben gegeten,
maar ook omdat we nog niet van de Boom des Levens gegeten hebben. Zondig is
de toestand waarin wij ons bevinden, los van schuld.
84 We zijn geschapen om in het paradijs te leven, het paradijs was bedoeld om ons
te dienen. Onze bestemming is veranderd; of dat ook met de bestemming van het
paradijs gebeurd is, wordt niet gezegd.
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85 Het kwaad is een uitstraling van het menselijk bewustzijn in bepaalde
overgangstoestanden. Niet de zintuiglijke wereld is per se schijn, maar het kwaad
in die wereld, dat nochtans in onze ogen de zintuiglijke wereld vormt.
86 Sinds de zondeval zijn wij evengoed in staat tot kennis van het goede als van
het kwaad; niettemin zien we juist daarin onze bijzondere eigenschappen. Maar
de echte verschillen beginnen pas na die kennis. De schijn van het tegendeel wordt
door het volgende gewekt: niemand kan met kennis alleen volstaan, maar moet
moeite doen in overeenstemming ermee te handelen. Maar daartoe is hem niet de
kracht gegeven, daarom moet hij zichzelf vernietigen, ook al loopt hij dan kans
juist daardoor niet over de benodigde kracht te beschikken, maar hem blijft niets
anders over dan deze laatste poging. (Dat is ook de betekenis van de dodelijke
bedreiging waarmee het verbod op het eten van de Boom der Kennis gepaard gaat;
misschien is dat ook de oorspronkelijke betekenis van de natuurlijke dood.) Maar
voor die laatste poging schrikt hij terug; liever wit hij de kennis van goed en kwaad
ongedaan maken; (de term ‘zondeval’ gaat op die angst terug) maar wat gebeurd
is kan niet ongedaan gemaakt worden, maar alleen verdoezeld. Voor dat doel
bedenkt men bedoelingen. De hele wereld wemelt van de bedoelingen, misschien
is wel de hele zichtbare wereld een en al motivatie van de mens om één moment
rust te vinden. Een poging om het feit dat de kennis er is te verdonkeremanen en
te doen alsof het om die kennis te doen is.
87 Een geloof als een valbijl, zo zwaar, zo licht.
88 De dood hebben we voor ogen ongeveer zoals in het klaslokaal aan de muur
een plaat van de veldslag van Alexander de Grote. Het gaat erom nog in dit leven
door onze daden het beeld te doen vervagen of zelfs te doen verdwijnen.
90 Twee mogelijkheden: zich almaar kleiner maken of klein zijn. Het eerste is
voltooiing, dus nietsdoen, het tweede is beginnen, dus iets doen.
91 Om een verbale vergissing te vermijden: wat actief vernietigd moet worden,
moet eerst heel stevig vastgehouden zijn; wat verbrokkelt verbrokkelt, maar kan
niet vernietigd worden.*
92 De eerste godenverering was zeker angst voor de dingen, maar verbonden
daarmee angst voor de noodzaak der dingen en in nauw verband daarmee angst
voor de verantwoording voor de dingen. Deze verantwoording leek zo immens
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dat men haar niet eens één enkel bovenmenselijk wezen durfde toe te vertrouwen,
want ook door tussenkomst van maar één wezen zou de menselijke verantwoording
nog onvoldoende verminderd zijn, aan de omgang met slechts één wezen zou nog
teveel verantwoording kleven, daarom gaf men elk ding de verantwoording voor
zichzelf, bovendien gaf men de dingen ook nog een zekere verantwoording voor
de mens.
93 Voor de laatste keer psgchologie!*
94 Twee taken bij het begin van het leven: je cirkel steeds kleiner maken en telkens
weer nagaan of je je niet ergens buiten je cirkel verborgen houdt.
95 Het kwaad is vaak in de hand als een werktuig, bewust of onbewust, laat het
zich, als je over de wil daartoe beschikt, zonder morren aan de kant zetten.*
96 De vreugden van dit leven zijn niet de zijne, maar onze angst op te stijgen in
een hoger leven; de kwellingen van dit leven zijn niet de zijne, maar wij kwellen
onszelf vanwege die angst.
97 Alleen hier is lijden lijden. Daarmee is niet gezegd dat degenen die hier lijden
elders vanwege dit lijden verheven zullen worden, maar in die zin dat wat in deze
wereld lijden heet in een andere wereld, onveranderd en alleen van zijn tegendeel
ontdaan, gelukzaligheid is.
98 De voorstelling van de oneindige weidsheid en volheid van de kosmos is het
resultaat van de ten top gevoerde vermenging van moeizame creatie en vrije
zelfbeschouwing.*
99 Hoeveel neerdrukkender dan de meest genadeloze overtuiging van onze huidige
zondige toestand is zelfs de geringste overtuiging van de toekomstige eeuwige
rechtvaardiging van onze tijdelijkheid. Alleen de kracht bij het verdragen van deze
tweede overtuiging, die in haar zuiverheid de eerste volledig insluit, is de maat van
het geloof.
~
Sommigen nemen aan dat er naast het grote oerbedrog telkens speciaal voor
hen nog een klein apart bedrog wordt geënsceneerd, dat daarom wanneer op het
toneel een minnespel wordt opgevoerd, de actrice behalve het huichelachtige lachje
voor haar geliefde ook nog een speciaal geniepig lachje speciaal voor die
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ene toeschouwer op de achterste galerij in petto heeft. Gaat dat niet wat ver?
100 Men kan iets weten van het duivelse, maar er niet in gelopen, want iets
duivelsers dan er is bestaat niet.
101 De zonde verschijnt altijd open en bloot en is onmiddellijk zintuiglijk
waarneembaar. Ze loopt op haar wortels en hoeft niet te worden uitgerukt.*
102 Alle lijden om ons heen moeten ook wij lijden. we hebben niet één lichaam
maar steeds meer en dat laat ons alle pijnen ondergaan, in welke vorm dan ook.
Zoals het kind zich door alle levensstadia heen ontwikkelt en zo de ouderdom en
de dood bereikt (waarbij elk stadium in wezen voor het vroegere, in het verlangen
of de vrees, onbereikbaar lijkt), zo ook ontwikkelen wij ons (met de mensheid niet
minder nauw verbonden dan met onszelf) door alle lijden van deze wereld. voor
gerechtigheid is in dit verband geen plaats, evenmin als voor angst voor het lijden
en voor de interpretatie van het lijden als een verdienste.
103 Je kunt afstand bewaren tot het lijden van de wereld, dat staat je vrij en past
bij je aard, maar misschien is juist die afstand het enige lijden dat je kunt vermijden.
104 De menselijke wil is vrij, en wel op drie manieren:
Ten eerste was hij vrij toen hij dit leven wilde; nu kan hij het weliswaar niet
meer ongedaan maken, want het is niet meer het leven dat hij indertijd wilde, of
alleen in zoverre dat hij zijn toenmalige wil uitvoert door te leven.
Ten tweede is hij vrij doordat hij kan kiezen langs welke weg en hoe dit leven
verloopt.
Ten derde is hij vrij doordat degene die hij eens weer zal zijn de wil heeft op
welke manier dan ook het leven door te komen en over zich heen te laten komen
en wel langs een weg die hij weliswaar kan kiezen maar die dermate labyrinthisch
verloopt dat hij geen plekje van dit leven onberoerd laat.
Dat zijn de drie manieren waarop de wil vrij is, maar omdat het simultaan is is
het één manier en in wezen dusdanig een en hetzelfde dat er geen plaats is voor
een wil, noch voor een vrije noch voor een onvrije.
105 Het verleidingsmiddel van deze wereld is hetzelfde als de garantie dat deze
wereld slechts een overgang is. Terecht, want alleen op die manier kan deze wereld
ons verleiden en dat strookt met de waarheid. Het erge is echter
* Op de onderste rand van het velletje staat: Leunstoel bij het raam.
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dat wij na de geslaagde verleiding de garantie vergeten en in feite het goede ons
het kwade in gelokt heeft, de blik van de vrouw in haar bed.
106 Deemoed geeft iedereen, ook degene die eenzaam wanhoopt, de sterkste
verbinding met de medemens en wel meteen, zij het op voorwaarde dat de deemoed
volledig en constant is. Hij kan dat omdat hij de ware taal van het gebed is, tegelijk
verering en sterkste binding. De binding met de medemens is de binding van het
gebed, de binding met zichzelf de binding van het streven; uit het gebed wordt de
kracht voor het streven gehaald.
~
Kun je dan iets anders kennen dan bedrog? Als ooit het bedrog vernietigd wordt
mag je niet kijken of je verandert in een zoutpilaar.
107 Allen doen heet vriendelijk tegen A., zoals men alles doet om een voortreffelijk
biljart intact te houden, zelfs goede spelers weert, totdat de grote speler komt, het
laken zorgvuldig inspecteert, geen fout vooraf duldt, maar dan, wanneer hij zelf
begint te spelen, als een razende tekeer gaat.
108 ‘Maar toen keerde hij naar zijn werk terug alsof er niets gebeurd was.’ Dat is
een zinswending die we kennen uit een onnoemelijke hoeveelheid oude vertellingen,
hoewel ze misschien in geen enkele voorkomt.
109 ‘Dat het ons aan geloof ontbreekt, kan men niet zeggen. Het simpele feit op
zich al dat wij leven is wat geloofwaardigheid aangaat onuitputtelijk.’
‘Is hier iets geloofwaardigs? Je kunt toch niet niet-leven.’
‘Juist in dit “je kunt toch niet” steekt de waanzinnige kracht van het geloof; in
deze ontkenning krijgt zij gestalte.’
~
Het is niet nodig dat je het huis verlaat. Blijf aan tafel zitten en luister. Je hoeft
niet eens te luisteren, wacht alleen maar. Wacht niet eens, wees volledig stil en
alleen. De wereld zal zich aan je aanbieden om ontmaskerd te worden, zij kan niet
anders, verrukt draait ze voor je in de rondte.
Uit: Nachgelassene Schriften und Fragmente II
in der Fassung der Handschriften. Uitgegeven door
Jost Schillemeit. S. Fischer, 1992.
Vertaling: J.F. Vogelaar
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Versluierde heerlijkheid. Over de aforismen van Kafka
Roberto Calasso
maanden lang op het Boheemse platteland, in Zürau, in het
huis van zijn zuster Ottla, van september 1917 tot april 1918. De tuberculose had
zich een maand eerder geopenbaard door een nachtelijke bloedspuwing. De zieke
stak een zekere opluchting niet onder stoelen of banken. Toen hij Felix Weltsch
schreef, vergeleek hij zichzelf met een ‘gelukkige minnaar’ die uitroept: ‘Vroeger
was alles slechts illusie, nu bemin ik pas echt.’ Zijn ziekte was de definitieve geliefde
die het hem mogelijk maakte allerlei openstaande rekeningen af te sluiten. De eerste
daarvan was de gedachte aan een huwelijk die hem (en Felice) al vijf jaar lang kwelde.
Een andere rekening was het kantoorleven. Nog een andere Praag en zijn familie.
KAFKA VERBLEEF ACHT

Na aankomst in Zürau wilde Kafka een dag lang niets schrijven, omdat die plek hem
‘al te zeer beviel’ en hij vreesde dat elk woord van hem ‘de Boze het wachtwoord
zou verraden’. Bij alles wat hij schreef dacht Kafka niet zozeer aan zijn
gesprekspartner alswel aan de demonen - en aan zijn onbeslechte strijd met hen.
Zelfs zijn ziekte was niet bij machte die te beslechten.
Zürau was een piepklein dorp in een golvend landschap met plukjes bos en weilanden.
Middelpunt van het leven: de hopoogst. wat de inwoners aangaat, namen de dieren
een belangrijkere plaats in dan de mensen. Kafka zag het plaatsje meteen als ‘een
volgens nieuwe principes ingerichte dierentuin’. Ottla's huis lag aan het marktplein,
naast de kerk. Als zijn vrienden en familieleden er niet waren geweest, die telkens
op bezoek dreigden te komen, had die situatie bijna dat minimum aan elementen
bereikt waar Kafka met zijn schrijversroeping naar streefde - en wat zich voor hem
tot zijn hele leven had mogen uitstrekken.
In de enige periode dat hij min of meer gelukkig was, werd hij omringd door halfvrije
dieren. Met die toestand was hij ten slotte wel vertrouwd. Er is een onzichtbare
ketting, van een royale lengte, waarmee je alle kanten op kunt zonder er iets van te
merken zolang je niet te ver in dezelfde richting gaat. Dan laat de ketting zich
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plotseling voelen. Kafka overschatte zichzelf echter nooit zodanig dat hij, zoals
zovelen, dacht dat die situatie een alleen voor hem bestemde gemene truc was. In
het zesenzestigste aforisme uit Zürau beschreef hij haar als volgt, verwijzend naar
een ‘hij’ die ‘iedereen’ betekende: ‘Hij is een vrij en aan de aarde gekluisterd mens,
want hij is aan een ketting gelegd die lang genoeg is om hem op aarde alle ruimte te
geven, maar slechts zo lang dat niets hem over de grenzen van de aarde heen kan
trekken. Tegelijkertijd echter is hij ook een vrij en aan de hemel gekluisterd mens,
want hij ligt ook vast aan een hemelketting, die op dezelfde manier is afgemeten.
Wil hij op aarde blijven, dan wurgt de hemelse halsband hem, wil hij naar de hemel,
dan wurgt de aardse hem. Desondanks heeft hij alle mogelijkheden en zo voelt hij
het ook, en hij weigert zelfs het geheel te herleiden tot een fout van toen hij in het
begin werd vastgelegd.’
De indruk dat Kafka in een situatie verkeerde waar hij van genoot is nooit zo sterk
als tijdens die maanden in Zürau. Alleen daar kan hij zich aan alles onttrekken: aan
zijn familie, het kantoor, de vrouwen. En vooral dát zijn de machten die hem van
oudsher op de hielen zitten. Bovendien wordt hij afgeschermd door de barrière van
zijn ziekte die, als bij toverslag, geen ‘zichtbare tekens’ meer vertoont. Dat gaat zo
ver dat Kafka op een keer, in een provocerend terzijde aan Oskar Baum, zal schrijven:
‘(aan de andere kant heb ik me, qua gezondheid, nooit beter gevoeld)’. In Zürau is
de wereld als het ware ontdaan van menselijke wezens. En vooral dat wekt in Kafka
een licht euforisch gevoel. Wat overblijft zijn de dieren: ‘Een gans is doodgemest.
De vos heeft schurft, de geiten zijn al bij de bok geweest, (wat een bijzonder fraaie
knaap moet zijn: een van de geiten die al bij hem waren geweest liep, toen ze zich
daar plotseling iets van herinnnerde, de lange weg van ons huis naar de bok nog een
keer) en het varken zal ongetwijfeld binnenkort zonder pardon worden geslacht.’
Woorden die volstaan om de snel opeenvolgende scènes van een eeuwigdurende
tragikomedie op te roepen. Kafka voegt er dan ook aan toe: ‘Dit is een gecomprimeerd
beeld van leven en sterven.’ De reductie tot oerelementen is bereikt in een Boheems
dorp waar het theater van het leven is toevertrouwd aan de dieren - en nog wel aan
de allergewoonste. En dat is al een opluchting. Maar precies zoals Strindberg had
ervaren, ligt de hel op de loer om van het ene moment op het andere door te breken,
aangekondigd door lawaai. In Zürau zal dat het lawaai van de muizen zijn.
Het eerste verslag, dat veel heeft van een oorlogsbulletin, staat in een brief aan
Felix Weltsch (half november 1917): ‘Beste Felix, de eerste grote tekortkoming
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van Zürau: een muizennacht, een beangstigende ervaring. Ikzelf ben dan wel
ongedeerd en mijn haar is niet witter dan gisteren, maar het was toch het grauwen
van de wereld. Ik had al eerder zo nu en dan (ik moet telkens ophouden met schrijven,
je zult nog wel horen waarom) zo nu en dan 's nachts zachtjes horen knagen, een
keer ben ik zelfs bevend opgestaan en heb ik rondgekeken, toen hield het meteen op
- maar ditmaal was het een heel tumult. Wat is dat een verschrikkelijk stom en
lawaaierig volk. Om twee uur werd ik door geritsel bij mijn bed gewekt en vanaf dat
moment tot de ochtend hield het niet meer op. De kolenkist op, de kolenkist weer
af, diagonaal door de kamer, rondjes rennen, aan het hout knagen, uitrusten en zachtjes
piepen, en daarbij die voortdurende gewaarwording van stilte, van heimelijke arbeid
van een onderdrukt, proletarisch volk, heer en meester van de nacht.’ Maar was Kafka
zelf niet heer en meester van de nacht? Op dat moment ontdekte hij dat een
‘onderdrukt proletarisch volk’ dat onvermoeibaar in de weer was, naast hem, achter
en boven hem, diezelfde gedachte koesterde. Zijn angst werd vooral ingegeven door
de gewaarwording dat die hordes ‘de muren om hem heen al honderdmaal hadden
doorgeknaagd en daarvandaan op hem loerden’. Dat volk was uitermate geschikt
om, ongezien, een obsessie te worden voor de schepper van Het hol, die op een dag
zou zeggen: ‘Wat is dat voor volk, altijd even nijver, en wat is hun vlijt hinderlijk.’
Door hun geringe grootte waren die wezens ongrijpbaar en onaantasbaar, dus nog
angstaanjagender. Wat de fel begeerde nachtelijke eenzaamheid betreft, die bleek
opeens meer te hebben van eenzame opsluiting in het middelpunt van een poreus
oppervlak, doorboord door ontelbare kwaadaardige blikken.
Na die eerste nacht had Kafka het met iedereen die hij schreef - of dat nu Brod, Baum
of Weltsch was - over muizen. Een onderwerp dat zich leende voor eindeloze variaties,
met name toen Kafka, uit zelfbescherming, de aanwezigheid van een kat opvoerde,
wat weer nieuwe vragen opriep: ‘De muizen verjaag ik met de kat, maar waarmee
moet ik dan de kat verjagen? Jij denkt dat je niets tegen muizen hebt? Natuurlijk, je
hebt ook niets tegen menseneters, maar als ze 's nachts onder alle kasten vandaan
zouden sluipen en hun tanden lieten zien, moest je vast en zeker niets meer van ze
hebben. Ik probeer tegenwoordig overigens wat flinker te worden door tijdens het
wandelen veldmuizen te bekijken, want die doen geen kwaad, maar mijn kamer is
geen veld en slapen is geen wandelen.’ Het amalgaam van ijzingwekkende humor
én gruwelijkheid waar Kafka zo in uitblonk, net als in de geheimzinnige eenvoud
die bepaalde verzen van Shakespeare kenmerkt, komt ook naar voren uit
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wat hij in zijn briefverslagen uit Zürau over die muizen schrijft en waar ooit zijn
bespiegelingen over Het hol en de wederwaardigheden van Josefine de zangeres of
het muizenvolk uit zouden ontstaan. Het ‘muizenvolk’ zou voor Kafka hét beeld bij
uitstek van de samenleving blijven.
Brod, die alles altijd weer een kitscherig tintje wist te geven, beschreef Kafka's verblijf
in Zürau als een ‘zich in zuiverheid uit de wereld terugtrekken’. Hij vond het zelfs
- aldus schreef hij zijn vriend - een ‘vruchtbare en bewonderenswaardige’ stap. Je
kunt nauwelijks twee bijvoeglijke naamwoorden bedenken die Kafka dieper zouden
grieven. Hij antwoordde Brod met een uiterst zorgvuldig beargumenteerde brief,
waarin hij hem duidelijk maakte dat de enige zinnige conclusie waar hij in zijn leven
toe was gekomen ‘niet de zelfmoord, maar de gedachte daaraan’ was. Dat hij het
daarbij had gelaten was te danken aan de volgende overweging: ‘Jij, die helemaal
niets kunt doen, wilt juist dit doen?’ En dan begon zijn boezemvriend over resultaten,
over bewondering, over zuiverheid. Bij die gelegenheid citeerde Kafka voor de eerste
keer (de tweede was in de Brief aan zijn vader), verwijzend naar zichzelf, de laatste
zin van Het proces: ‘Het was alsof de schaamte hem moest overleven.’
Op 15 september, al drie dagen in Zürau, schreef Kafka: ‘Je hebt, voor zover die
bestaat althans, de mogelijkheid weer een begin te maken. Bederf die niet.’ Hij had
het uitbreken van zijn ziekte opgevat als een signaal dat hij voorlopig was vrijgesteld
van de kwellingen van het normale leven. Er brak een periode aan die een uniek
karakter zou hebben. Terugdenkend aan de tijd in Zürau zal hij op een dag aan Milena
schrijven, alsof hij het tegen zichzelf heeft: ‘Vergeet ook niet dat de beste tijd van
je leven, waar je eigenlijk met niemand nog echt over hebt gepraat, misschien wel
die acht maanden in een dorp zijn geweest, zo'n twee jaar geleden, toen je meende
dat je schoon schip had gemaakt, toen je je alleen beperkte tot wat in jezelf boven
alle twijfel verheven is, toen je vrij was, zonder brieven, zonder de vijf jaar oude
postverbinding met Berlijn, in de beschutting van je ziekte, en je bovendien niets
bijzonders in jezelf hoefde te veranderen en alleen de oude, krappe omtrek van je
wezen wat strakker hoefde aan te trekken (in je gezicht, onder je grijze haar, ben je
sinds je zesde vrijwel niet veranderd).’ Het inperken van zijn actieradius tot wat in
hemzelf ‘boven alle twijfel verheven’ was, is blijkbaar levenslang Kafka's motto
geweest. Maar als er één moment was waarop hij dat rigoureus probeerde toe te
passen, ook omdat de uiterlijke omstandigheden hem behulpzaam
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waren (‘Het stiller en minder talrijk worden van de stemmen van de wereld’), was
dat tijdens de maanden in Zürau. In die zin moeten we de introductie van een nieuwe
vorm, die van het aforisme, dan ook opvatten: als een gewaagd experiment dat alleen
onder soortgelijke omstandigheden mogelijk is. Vooral in fysieke, tastbare zin nieuw.
Kafka gebruikte gewoonlijk schoolschriften, die hij zonder de overgang van de ene
tekst naar de andere duidelijk aan te geven vol schreef, met pen of potlood. Nu echter
bundelt hij een reeks van honderddrie afgescheurde velletjes, van veertieneneenhalve
bij elfeneenhalve centimeter, die stuk voor stuk, op een enkele uitzondering na, één
enkel genummerd, merendeels aforistisch fragment bevatten. Een titel ontbreekt.
Overpeinzingen over de zonde, de smart, de hoop en de ware weg luidde de fraaie
en in al zijn plechtstatigheid misleidende, door Brod gesuggereerde titel. Die
zinspeelde echter wel terecht op het feit dat die velletjes Kafka's enige tekst vormen
waarin theologische onderwerpen rechtstreeks aan de orde komen. Zo er al een
theologie van Kafka bestaat, is dit de enige gelegenheid waarbij Kafka zelf zich
waagde aan iets wat lijkt op een uiteenzetting. Maar zelfs in deze aforismen krijgt
de abstractie slechts zelden de gelegenheid zich los te maken van het beeld en een
eigen leven te leiden, alsof ze ervoor moet boeten dat ze veel te lang autonoom en
ongrijpbaar is geweest in die lang vervlogen en onbezonnen tijd dat er nog filosofen
en theologen bestonden.
Alvorens de aforismen uit Zürau over te schrijven op die dunne velletjes papier, had
Kafka ze opgetekend in een schrift op kwartoformaat, waarin ook andere fragmenten
te vinden zijn, vaak van dezelfde aard en niet minder indringend. De nummering
houdt, vrijwel zonder uitzondering, de volgorde aan waarin de aforismen in het schrift
staan. Daarom is het onmogelijk een rationele opbouw in die reeks te zien, zoals
bijvoorbeeld wel kan in het Tractatus van Wittgenstein. Evenmin valt vast te stellen
waarom een paar aforismen op de velletjes zijn doorgestreept: ze vertonen geen
enkele samenhang - en bovendien horen sommige tot de meest veelzeggende. Kafka
zelf heeft nooit op die aforismen gezinspeeld, niet in een brief en ook niet in andere
aantekeningen. Er is dus geen bewijs, ook niet indirect, dat hij ze wilde publiceren.
Maar alleen al de manier waarop ze zich presenteren brengt ons in de verleiding ons
een boek van zo'n honderd bladzijden voor te stellen, waarvan elke bladzijde staat
voor een van die dunne velletjes papier. Dat boek is als een loepzuivere diamant,
veilig opgeborgen in de uitgestrekte steenkoollagen in Kafka's innerlijk. Tussen de
aforismenbundels van die eeuw zouden we er vergeefs een zoe-
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ken die even intens en raadselachtig is. Als ze achter elkaar worden gepubliceerd,
beslaan die fragmenten zo'n twintig min of meer adembenemende bladzijden. Want
elk fragment is een aforisme in de zin van Kierkegaard, een ‘geïsoleerd’ wezen dat
een lege ruimte nodig heeft om te ademen. Dat verklaart de bewuste keus er op elk
velletje maar één te zetten. Maar zelfs de benaming ‘aforisme’ is misleidend als we
dat woord in zijn gangbare betekenis van ‘spreuk’ opvatten. Sommige van die
fragmenten zijn verhalend (bijvoorbeeld 8/9, 10, 20, 107), andere zijn losse beelden
(bijvoorbeeld 15, 16, 42, 87), weer andere zijn parabels (bijvoorbeeld 32, 39, 88).
Een soortgelijke mengeling vinden we in de opzet van Kafka's Dagboeken. Hier is
echter elke overdaad, elke willekeur, elke nadruk geweerd. Deze zinnen hebben in
al hun nuchterheid en hun bedriegelijke transparantie iets onherroepelijks. Nadere
toelichting of onderling verband eisen zou zinloos zijn. Het zijn de trefzekere
penseelstreken van een zeer oude meester die zich volledig concentreert op de
minieme polsbewegingen die worden geleid door een ‘oog dat alles tot volstrekte
leegte herleidt.’ Zo zou Kafka in een brief uit die periode zijn eigen blik definiëren.
Het heeft geen zin de aforismen uit Zürau naast andere hoogtepunten uit het verleden
te leggen. De vergelijking gaat mank, alsof we appels met peren vergelijken. Als
Kafka schrijft over ‘twee menselijke hoofdzonden, waar alle andere van zijn afgeleid:
ongeduld en laksheid’, zul je overal elders vergeefs zinnen over diezelfde onderwerpen
zoeken die vergelijkbaar, verwant of tegengesteld zijn. Zo ook als hij over de drie
vormen van de vrije wil schrijft en concludeert dat die drie vormen er maar één zijn,
en geen eigen wil vooronderstellen, al dan niet vrij. Waarom zegt hij dat? Misschien
vanuit ‘een soort aangeboren onverschilligheid voor gangbare ideeën’. Ook voor
grote gangbare ideeën. Je krijgt voortdurend de indruk dat een gemeenschappelijk
terrein ontbreekt, al bewonderde Kafka in elk geval een paar van die schrijvers
(Pascal, Hebbel, Kierkegaard). Maar het eigenaardige, de onherleidbare, weerbarstige
eigenzinnigheid van zijn aforismen gaat zo ver dat die alleen in het verlengde kan
worden gezien van andere fragmenten waaruit diezelfde eigen aard spreekt. Kafka
kan alleen communiceren met Kafka. En niet eens altijd. Wat aforisme 8/9, dat het
alleen heeft over een ‘stinkende teef, met ontelbare nesten, op sommige plekken al
in staat van ontbinding’, te maken heeft met de aforismen die eraan voorafgaan of
erop volgen, is moeilijk vast te stellen. Brod heeft het dan ook stilzwijgend
weggelaten. Misschien vondt hij dat het vloekte met de verheven titel die hij voor
de aforismen had gekozen. Toch is juist in dit geval elk toeval of elke
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samenhang door de plaatsing uitgesloten. Het is de enige keer dat Kafka
weloverwogen voor een in visueel en ruimtelijk opzicht heldere vorm van een tekst
koos en de typografische opmaak ervan min of meer bij voorbaat vastlegde. Elke zin
afzonderlijk wordt gepresenteerd alsof het algemene karakter ervan intrinsiek gegeven
was. En tegelijkertijd lijken ze allemaal afzonderlijk afkomstig uit een enorm deposito
vol onbekende materie.
Max Brod paste onvermoeibaar het soort psychologische analyse toe dat niet veel
verschilde van het soort waar vrouwenbladen ooit zo dol op zouden zijn, al was het
wel complexer, mistiger, met als het zo uitkwam wat theologische verwikkelingen.
Af en toe durfde hij Kafka zelfs uit te dagen: ‘Waarom heb je eigenlijk zo'n speciale
angst voor de liefde, meer dan voor het aardse bestaan in het algemeen?’ Kafka
antwoordde of hij lichtjaren ver weg was: ‘Jij schrijft: “Waarom zou je voor de liefde
meer angst hebben dan voor de andere aangelegenheden van het leven?” En even
daarvoor: “In de liefde heb ik de met tussenpozen oplichtende goddelijkheid eerder
en vaker dan in wat ook beleefd.” Als je deze twee zinnen aaneenvoegt lijkt het of
je wilt zeggen: “Waarom zou je niet voor elk braambos even bang zijn als voor het
brandende braambos?”’
Kafka verzamelde geen theologiën. Van het woord zelf moest hij al niets hebben.
Hij noemde de goden zelden en gebruikte allerlei listen om hun aandacht niet te
trekken. In een persoonlijke god geloven zag hij vooral als een van de modaliteiten
waardoor ‘iets onverwoestbaars’ in ons ‘verborgen kan blijven’. Een raadselachtige
formulering die we in het vijftigste aforisme uit Zürau vinden.
Over de goden sprak hij gewoonlijk in bedekte termen. We mogen aannemen dat
zijn meest gewaagde bewering schuilt in een regel uit zijn Dagboeken, die alleen
maar zegt: ‘De passage over het polytheïsme in de brief van Hebei.’ Deze verwijzing
slaat op een brief van Johann Peter Hebel aan F.W. Hitzig, waarin te lezen staat: ‘Als
de Theologische Sociëteit nog bestond, had ik haar ditmaal een essay over het
polytheïsme geschreven. Ik moet je bekennen - want een bekentenis onder vrienden
is niet minder heilig dan een bekentenis voor het altaar, dat ik het allemaal steeds
helderder zie en dat alleen de gevangenschap ofwel de bevoogding waarin we worden
vastgehouden door het geloof waarin we zijn gedoopt en opgevoed en waarover
wordt gepreekt, me tot nu toe heeft belet kleine kerken voor de zalige goden te
bouwen.’
Dit alles in overweging genomen, moet Kafka's gêne niet gering zijn geweest
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toen Max Brod hem het manuscript van zijn meest ambitieuze opus voorlegde, dat
in 1921, in twee delen van in totaal zeshonderdvijftig bladzijden, zou verschijnen
onder de ietwat groteske titel: Heidendom, christendom, jodendom. Brod had er heel
zijn gruwelijke simplificeertalent op botgevierd.
Kafka las het manuscript meteen en deed zijn vriend daar in een brief verslag van.
Aan het begin zien we tamelijk algemene lovende woorden. Daarna, als hij zich door
allerlei uiteenzettingen over wat het heidendom is heen heeft geworsteld, neemt
Kafka de kans waar om te zeggen wat de oude Grieken voor hem zijn. Gebruikmakend
van argumenten die niets met Brods boek te maken hebben, zelfs niet in polemische
zin. Integendeel, tot onze verbazing zien we een beeld van Griekenland opdoemen
waar Kafka zelf deel van uitmaakt, in een hoekje, zoals de schenker van een
middeleeuws altaarstuk. ‘Ik geloof namelijk niet in een “heidendom” in jouw
betekenis. De Grieken kenden bijvoorbeeld beslist een zeker dualisme, wat voor zin
hadden de Moira en allerlei andere zaken anders gehad? Maar het waren wel bijzonder
deemoedige mensen - in religieus opzicht - een soort lutherse sekte. Ze konden het
zuiver goddelijke niet ver genoeg van zich weg denken, de hele godenwereld was
slechts een middel om zich dat onweerlegbare van het aardse lijf te houden, om lucht
te hebben voor de menselijke ademhaling. Een indrukwekkend nationaal
opvoedingsmiddel dat de blikken van de mensen vasthield, dat minder diepgaand
was dan de joodse wet maar misschien wel democratischer (er waren heel weinig
leiders of stichters van godsdiensten), misschien wel vrijer (het hield hen vast, maar
ik weet niet waarmee) en misschien wel nederiger (want de aanblik van de
godenwereld bracht hen tot dit bewustzijn: we zijn dus niet eens goden, en als we
wel goden waren, wat waren we dan nog?). Wie zegt: in theorie bestaat er een
mogelijkheid om op aarde volkomen gelukkig te zijn, namelijk door aan het zuiver
goddelijke te geloven zonder dat na te streven, komt misschien nog het dichtst bij
jouw opvatting. Die mogelijkheid om gelukkig te zijn is even godslasterlijk als
onbereikbaar, maar de Grieken benaderden haar misschien dichter dan vele anderen.’
‘In theorie bestaat er een mogelijkheid om op aarde volkomen gelukkig te zijn,
namelijk in het onweerlegbaar goddelijke geloven zonder dat na te streven’: dat lezen
we aan het eind van de brief aan Brod (uit 1920). ‘In theorie bestaat er een
mogelijkheid om volmaakt gelukkig te zijn: geloven in het onverwoestbare in onszelf
zonder dat na te streven’: dat lezen we in het negenenzestigste aforisme uit Zürau
(in 1918). De zin in de brief is een getrouwe weergave van dat aforisme, op één punt
na: waar

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

170
het aforisme het over het ‘onverwoestbare’ had, heeft de brief het over ‘het
onweerlegbaar goddelijke’. Het is ook de enige gelegenheid waarbij Kafka ons helpt
te begrijpen wat hij met dat ‘onverwoestbare’ bedoelt. Nu weten we in elk geval dat
het vervangbaar is door ‘het onweerlegbaar goddelijke’ (maar wat betekent dat
‘onweerlegbaar’ toch). Overigens, dat ‘onverwoestbare’ is een woord dat in maar
vier van de honderdnegen aforismen uit Zürau voorkomt. Gedenkwaardige zinnen,
zeker, maar waarom verscheen dat woord alleen daar? Waarom is het nooit uitgelegd?
Waarom is het gekozen?
Wat verschijnt kan vluchtig zijn, inconsistent, misleidend. Maar op een bepaald
moment stuiten we op iets dat niet meegeeft. Kafka noemde dat ‘het onverwoestbare’.
Een woord dat meer aan het vedische aksara herinnert dan aan welke in minder oude
tradities gebruikte term ook. Kafka heeft de betekenis ervan nooit nader willen
toelichten. Hij wilde het alleen duidelijk onderscheiden van elk geloof in een
‘persoonlijke God’. Hij durfde zelfs te beweren dat ‘het geloof in een persoonlijke
God’ niets anders is dan ‘een van deuitdrukkingsmogelijkheden’ van een veel
voorkomend verschijnsel, het ‘verborgen blijven’ van het ‘onverwoestbare’. Terwijl,
aan de andere kant, ‘de mens niet kan leven zonder rotsvast vertrouwen in iets
onverwoestbaars in zichzelf’. Iedereen die handelt, (en iedereen handelt, niemand
uitgezonderd) kan niet anders dan zich op het moment van handelen onsterfelijk
voelen. En waaraan is die zinsbegoocheling anders te danken dan aan het vage benul
van ‘iets onverwoestbaars in zichzelf’? Dat onverwoestbare is iets wat we ervaren,
of we willen of niet, net als het besef levend te zijn. Maar wat dat onverwoestbare
is, is geneigd een raadsel voor ons te blijven. En misschien is dat maar goed ook.
Kafka had het in zes van de aforismen uit Zürau (3, 64, 74, 82, 84, 86) over het
paradijs. Die horen bij de aforismen over het onverwoestbare, zoals duidelijk wordt
aangegeven: ‘Als dat, wat in het paradijs verwoest zou zijn verwoestbaar was, dan
was het niet onweerlegbaar; maar als het wel onverwoestbaar was, leven wij met een
vals geloof.’ Welnu, voor Kafka was heel de wereld ‘een vals geloof’ - en daar ging
het in zijn teksten over: de ellenlange, eindeloze kronkelwegen van dat valse geloof.
Waaruit kwam dat voort? Uit een fataal misverstand omtrent de twee bomen die in
het hart van het paradijs groeien. De mensen zijn ervan overtuigd dat ze uit dat oord
zijn verdreven omdat ze van de vrucht van de Boom der Kennis van goed en kwaad
hebben gegeten. Maar dat is een illusie. Dat is hun schuld niet. Het is hun schuld
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dat ze nog niet van de Boom des Levens hebben gegeten. De verdrijving uit het
paradijs was een voorwendsel om dat te beletten. We zijn niet zondig omdat we uit
het paradijs zijn verdreven, maar omdat we ten gevolge van die verdrijving niet
langer in staat zijn een bepaalde handeling te verrichten: eten van de Boom des
Levens.
In de ogen van Kafka, ziek van kennis, wordt die kennis ten slotte verachtelijk.
Eigenlijk, wordt ons met onderhuids sarcasme gezegd, ‘zijn we sinds de zondeval
in wezen allemaal even bedreven in het kennen van goed en kwaad’. Al die
onderscheidingen waar we zo trots op zijn doen weinig ter zake. Want ‘de echte
onderscheidingen beginnen pas voorbij die kennis’. Maar wat kan kennis zijn die
voorbij de kennis begint? Heel eenvoudig: ‘de poging dienovereenkomstig te
handelen’. Hier valt elke mentale constructie in duigen. Want het vermogen daartoe
is ons simpelweg niet gegeven. En ons ijdele streven die kennis in praktijk te brengen
is gedoemd te mislukken. Voor de mens betekent dat: sterven. Kafka voegt er, tussen
haakjes, aan toe: ‘Misschien is dat ook de oorspronkelijke betekenis van de natuurlijke
dood.’ We sterven dus omdat iedereen ‘zichzelf moet vernietigen’ in zijn wanhopige
streven overeenkomstig een bepaalde kennis te handelen. En intussen hebben we
geen oog voor de Boom des Levens, waarvan het gebladerte nog steeds ongeschonden
ruist. Dat proces voltrekt zich elk moment. Voor Kafka was het paradijs geen plek
waar de een of ander in het verleden had geleefd en waarvan de herinnering ons is
overgeleverd, maar een constante, verborgen aanwezigheid. Elk moment weer
verhindert een reusachtig, alomvattend obstakel ons het waar te nemen. Dat obstakel
is zélf de verdrijving uit het paradijs. Waarvan Kafka zei dat het een ‘wat het
voornaamste deel betreft eeuwigdurend’ proces was.
Wat kan dat ‘voornaamste deel’ zijn? Niets anders dan dat afschuwelijke misverstand
over de kennis. Ook dat is een waarheid die bijdraagt tot het ‘dieptreurige’ karakter
van het goede. Maar dan beseffen we dat dat iets inhoudt waar niemand meer op
durfde hopen: als de verdrijving uit het paradijs een ‘eeuwigdurend proces’ is althans, wat dat geheimzinnige ‘voornaamste deel’ betreft - dan ‘opent dat ondanks
alles niet alleen de mogelijkheid dat we voorgoed in het paradijs zouden kunnen
blijven, maar daar in feite altijd al zijn, of we dat hier nu weten of niet’. Net als het
onverwoestbare, kan ook het paradijs voor ons verborgen blijven. Dat is zelfs de
normale gang van zaken. Misschien is het leven alleen op deze manier mogelijk.
Niettemin herinneren we ons dat ‘we zijn geschapen om in het paradijs te leven’ -
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en er staat nergens dat het paradijs een andere bestemming heeft gekregen. Vandaar
dat alles wat er gebeurt voor ‘het voornaamste deel’ in het paradijs gebeurt, en wel
op hetzelfde moment dat we eruit worden verdreven.
De magie is vooral in discrediet gebracht door lieden die haar op één lijn stelden met
een soort schepping. En van de schepping dachten ze dat die ex nihilo geschiedde.
Tweevoudige naïviteit. Kafka heeft nooit over magie geschreven, maar had er wel
een uitgesproken mening over, zo uitgesproken dat hij die ooit met soevereine
onverstoorbaarheid heeft weten te verwoorden: ‘Het is heel goed denkbaar dat de
heerlijkheid van het leven altijd, in heel haar volheid, voor iedereen klaar ligt, maar
versluierd, in de diepte, onzichtbaar, heel ver weg. Toch ligt ze daar, niet vijandig,
niet weerspannig, niet doof. Als ze met het juiste woord, bij haar juiste naam wordt
geroepen, komt ze. Dat is het wezen van de magie, die niet schept maar roept.’ De
cultus van de afgoden is vooral een poging de heerlijkheid van het leven zo nu en
dan bij haar juiste naam aan te roepen. Dat erkennen zou volstaan om een eind te
maken aan de atavistische strijd tegen de goden. Een strijd die ontkent dat het
enkelvoud een zijnswijze van het meervoud is. En het meervoud een manier om een
glimp van de versluierde heerlijkheid op te vangen.
Tijdens de eerste dagen in Zürau noteerde Kafka de volgende woorden: ‘O heerlijk
uur, verrukkelijk oord, verwilderde tuin. Je keert je af van het huis en over het tuinpad
zweeft de godin van het geluk je tegemoet.’ Een godin die hij alleen deze ene keer
noemde.
Nawoord bij Aforismi di Zürau van
Franz Kafka (Adelphi, 2004),
waarschijnlijk de aanzet tot het schrijven van het boek K.,
waarvan het nu het slothoofdstuk is.
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Over Roberto Bazlen
‘Geschriften’ van Roberto Bazlen
Roberto Calasso
ROBERTO BAZLEN PUBLICEERDE tijdens zijn leven niets. Toch kunnen we zeggen dat

zijn leven altijd met boeken te maken heeft gehad. Dus is voor velen het beeld ontstaan
van een onvermoeibaar ontdekker en promotor van boekwerken, van auteurs. We
hoeven echter maar een willekeurige bladzijde van deze Geschriften open te slaan,
om vast te stellen dat dat beeld onvolledig en misleidend is. Het opmerkelijke is niet
zozeer dat hij die boeken waardeerde en begeleidde (dat waren ten slotte de essentiële
boeken van onze tijd, en zijn suggesties konden alleen in een land met een
vastgeroeste, bekrompen cultuur zo lang excentriek lijken); opmerkelijk is dat een
zó levend leven (voor hem het hoogst bereikbare: ‘Ooit werden mensen levend
geboren en stierven we stukje bij beetje; tegenwoordig worden mensen dood geboren
- een enkeling slechts slaagt erin stukje bij beetje levend te worden’), een zo
zinderende intelligentie, een zo onmiskenbare roeping tot het sjamanendom hun
voornaamste praktische uitingsvorm zouden vinden in die activiteit: het begeleiden
van boeken. Als Taoïst (de enige definitie die we op hem kunnen toepassen zonder
hem onrecht te doen), had Bazlen van Zhuangzi geleerd dat de wijze zo min mogelijk
sporen nalaat: de boeken waarover hij sprak en die hij begeleidde waren zijn sporen.
Verder is alles wat hij heeft geschreven een reeks ‘noten zonder tekst’: lichtvoetige,
scherpzinnige aantekeningen, in narratieve, aforistische of briefvorm, allemaal te
lezen als aantekeningen bij een denkbeeldige wetenschap van de autotransformatie.
Een wetenschap die zich, als ze zou bestaan, niet in geschreven vorm zou
manifesteren, en zich, aangezien ze denkbeeldig is, in het geschreven woord slechts
op uiterst bescheiden, uiterst subtiele wijze manifesteert.
Flaptekst bij Scritti, 1984 (Adelphi, ‘Il ramo d'oro)
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Voetnoot zonder... tekst
Jacq Vogelaar
‘Bobi leek voortdurend op zoek, of hij nu zat te lezen of om zich heen te kijken.
Waarnaar? Het is dezelfde vraag als: waarom las hij zoveel? Hij wilde werkelijkheid
meemaken, zoveel mogelijk werkelijkheid (niet “kennen”, de wetenschap liet hem
koud). “De waarheid weten,” zou ik ook kunnen zeggen. Wat hij zocht, en soms
vond, denk ik, waren de momenten dat mensen en dingen aanwezig zijn, niet door
een plaats in een geordend bestel in te nemen maar eerder door zich daaruit los te
maken. Merkwaardig feit (dit zeg ik tegen lezers die het allemaal obscurantistisch
vinden wat ik over Bobi Bazlen zeg): ik voelde mij helderder als ik Bobi ontmoet
had.’ - Deze karakteristiek is afkomstig uit een van twee kronieken ‘Kwestie van
lezen’* die J.J. Oversteegen in 1997 in Raster (79 en 80) schreef over Roberto Bazlen,
over hun vriendschap vanaf 1956; tevens een poging om de kennelijk voor iedereen
in raadsels gehulde lezer die zelf niet schreef contouren te geven. Over dit raadsel
dat er nauwelijks een hoeft te zijn schreef Oversteegen in zijn tweede kroniek: ‘Maar
misschien is het allemaal banaler en had Bazlen teveel gelezen om nog in vrijheid
te kunnen schrijven.’
In een roman uit 1983 van Daniele del Giudice, Het stadion van Wimbledon, over
een jongeman die meer wil weten van een bekende persoon, vijftien jaar na diens
dood, waarvoor Roberto Bazlen model stond, formuleert een van zijn zegslieden het
zo: ‘“En verder,” herneemt hij, “beroepsmatig voor uitgevers lezen zoals hij deed...
kijk, als ik mezelf als voorbeeld mag nemen, ik krijg nu ik bekend ben vaak boeken
toegestuurd die ik vroeger niet kreeg. Al die boeken ontnemen me de moed om te
schrijven...”’ Giudice voegt met zijn roman aan het beeld van de echte Bazlen weinig
méér toe dan beschrijvingen van Triëst en Londen. De flaptekst van de Nederlandse
vertaling van 1987, geschreven door Italo Calvino, heeft in geconcentreerde vorm
meer te bieden dan de roman zelf, zoals dat voor Calasso's flapteksten - ‘Honderd
brieven aan een onbekende lezer’ - soms ook geldt.
Ik stuitte op Bazlen, op zijn naam kan ik beter zeggen, omdat het voorwoord bij
de Franse vertaling van Kapitein op de grote vaart geschreven was door Roberto
Calasso, die het ook na de dood van Bazlen uit het Duits voor zijn uitgeverij Adelphi
had vertaald. Van Calasso had ik in dat jaar, eveneens in het Frans, La ruine de Kasch
gelezen. Zo gaat dat. Ik was ver-

*

De achtdelige kroniek werd in 1999 gebundeld in Etalage: Uit het leven van een lezer.
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rast toen Oversteegen niet alleen de naam Bazlen kende maar ook alles wat hij
geschreven had, en zelfs door zijn internationale zendingswerk voor de vaderlandse
letteren met hem bevriend was geraakt. Oversteegen vertaalde enkele pagina's uit
een tweede in het Duits geschreven boekje van Bazlen, dat bij Adelphi onder de titel
Note senza testo in 1970 is uitgegeven. Eén aantekening daaruit: ‘Ik geloof dat er
geen boeken meer geschreven kunnen worden. Daarom schrijf ik geen boeken - Bijna
alle boeken zijn voetnoten die uitgedijd zijn tot boekdelen (volumina). Ik schrijf
alleen voetnoten.’ Bazlen begint zijn opmerking aarzelend; de romanschrijver Giudice
maakt daar een categorische uitspraak van: ‘Er kunnen geen boeken meer geschreven
worden, ik schrijf alleen maar noten onder aan de pagina.’
Voor zijn boekje met flapteksten, Honderd brieven aan een onbekende lezer,
waarvan de titel vermoedelijk ook een hint is naar Manganelli's Centuria (Cento
piccoli romanzi fiume, 1984, vertaald als De roes van de briefschrijver en 99 andere
gevleugelde romans, 1987), moet Calasso gedacht hebben aan de pittige
uitgeversbrieven van Italo Calvino, en zeker aan de door hemzelf drie jaar na Bazlens
dood uitgegeven adviezen aan uitgevers, Lettere editoriali (1968). De adviezen
bestemd voor Einaudi en daarna vooral Adelphi, daterend uit de jaren 1951-1964,
overigens niet voor publicatie bedoeld, tonen een even nieuwsgierige als dwarse
geest, die zijn bevindingen de ene keer met veel amplomb de andere keer met de
nodige reserves of gewoon twijfels ten beste geeft. Tegen de mode in moest hij weinig
hebben van Robbe-Grillet, McLuhan, Kuhn, Bataille en Bettelheim, aarzelde hij ten
aanzien van Musil, Lampedusa, Blanchot en Hamsun, maar plaatste hij het tweedelige,
in Berns dialect geschreven Anne Bäbi Jowäger (1843/4) van Jeremias Gotthelf op
gelijke hoogte als Stendhal en Dostojevski, en bijna als Cervantes. En hij pleitte met
veel verve voor Jarry, Cage, Sologub, Gombrowicz. Over Ferdydurke schrijft Bazlen:
‘Ik heb me enorm geamuseerd; en het is een van de eerlijkste bondgenoten die er te
vinden zijn in de echte revolutie tegen de liefde, de kunst, de onsterfelijke principes
en die hele morele krullentrekkerij.’
Het is meestal veel moeilijker positief over boeken te schrijven dan negatief;
daarom zijn de flapteksten van Calasso zo knap: portretten van boeken, tezamen een
galerij - of om in de stijl van ‘De uitgeverij als literair genre’ te spreken: de
becommentarieerde inhoudsopgave van een boek in multipele delen.
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Aristoteles, Phys., IV, 214 a 4
Vanuit een leeg punt
Roberto Calasso
Bazlen dacht zou aanmatigend zijn: wél zeker is dat zijn
aanwezigheid anderen tot nadenken stemde. Er kunnen heel wat zinnen, meningen,
aforismen, zelfs lange redenaties aan hem worden toegeschreven, onder meer wat
van hem is gepubliceerd. Maar niets geeft ons het recht die gegevens tot hun
uitgangspunten te herleiden: Bazlens woorden waren precieze richtingwijzers, maar
toch kon niemand zeggen van waar naar waar ze verwezen. Die uitgangspunten
ontmoetten elkaar tussen een einddoel en een vertrekpunt - die niet waren aangegeven
en waar alles van afhing - hoogst zelden: wanneer dat wel gebeurde, was dat dankzij
een misverstand. Bazlen verzweeg de axioma's, lapte de spelregels van het denken
aan zijn laars, heeft nooit aangegeven die te willen respecteren. Zijn striktheid
gehoorzaamde aan andere criteria.
ZEGGEN WAT ROBERTO

Hij was geboren in het Habsburgse Triëst en zou zich van dat klimaat, die mix van
beschavingen, altijd verscheidene sterke punten herinneren. Maar het onderwerp
Triëst kunnen we beter meteen afronden, want dat zet ons op het verkeerde spoor.
Bazlen was een post-historisch mens, aan wie geen enkel cultureel kader, geen enkele
reconstructie van het milieu recht kan doen. Met het ouder worden, werd hij steeds
onmiskenbaarder de nog onervaren bewoner van een wereld die, volgens de logica
van de essenties, de volgende wereld zou worden, als de onze eenmaal was vergaan.
Dankzij dat vermogen tot anticiperen had hij, bijvoorbeeld, al heel vroeg het begin
van de derde wereldoorlog voorzien, zoals hij ooit vertelde: ‘1945. De oorlog is net
afgelopen. Via del Babuino leeg, de winkels dicht. Uit een zwarte auto stapt een
voornaam bejaard stel dat blijft staan om naar meubels in de etalage van een antiquair
te kijken.’
We worden niet alleen, zoals Coleridge wilde, als mensen in de Platoonse of
Aristotelische zin van het woord geboren, we kunnen ook als taoïst worden geboren
- zoals Bazlen. Niet dat hij dat ooit had verklaard: directe verwijzingen ontbraken
volledig of kwamen uiterst zelden in zijn uiteenzettingen voor. Dat zegt echter niet
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zo veel: Bazlen was iemand die extreem wantrouwig tegenover zijn eigen argumenten
stond. In zijn schriften noteerde hij: ‘De ergste vijand is de vijand die onze eigen
argumenten gebruikt.’
Zijn verbluffende wendbaarheid, zijn stuwende kracht - ‘orde in de beweging’ zijn verknochtheid aan de leegte, de vertrouwde wisselwerking tussen tegengestelden,
zijn antenne voor ophanden zijnde gebeurtenissen, waren taoistisch. Om dat te
bereiken is psychologisch inzicht - wat Bazlen wel degelijk bezat - niet genoeg, maar
ook de opmerkzaamheid nodig van iemand die de eigen sporen weet uit te wissen,
van iemand die de chaos tot het uiterste weet door te drijven en zich de volgende dag
kan terugtrekken in een orde die uit een handvol elementen bestaat - zoals die waarmee
hij zich in de tweede helft van zijn leven omringde, weinig, doeltreffend, omdat
elegantie en een esthetisch gevoelig oor een onontbeerlijke biologische functie
ontwikkelen: ze houden de uiterlijke verschijning in stand, voorkomen dat de spiegels
barsten.
Er zijn onoverkomelijke tegenstrijdigheden: een geletterd man wil niets van oosterse
wijsheid weten; de onbevredigde mens die de oosterse wijsheid najaagt, wil niets
van literatuur weten; een erudiet iemand wil niets van ervaringen buiten boeken om
weten; wie buiten boeken om ervaringen opdoet, wil niets van filologie weten; wie
op bevindingen van de wetenschap vertrouwt, heeft geen vertrouwen in de
bevindingen van de mystiek; wie de mystiek hoog heeft, verafschuwt experimentele
onderzoeken; wie naar het moderne kijkt, ziet de barbaarsheid van het verleden; wie
naar de oudheid kijkt, ziet het verval van het heden.
Logische gevolgen: de geletterde mens spreekt in gemeenplaatsen over de ultieme
dingen; de lezer van populaire verhandelingen over de Oriënt houdt van elke
willekeurige vorm van spirituele Kitsch; de erudiete mens weet niet te leven; de mens
die het leven kent maakt fouten in de zinsbouw; de wetenschapper verklaart de wereld
door haar tot een armzalige voorstelling te reduceren; een enthousiast mens kan niet
rekenen; wie het nieuwe bewondert, ziet de oudheid van het heden niet; wie op
restauratie uit is, ziet het moderne van de oudheid niet. Al deze tegenstrijdigheden
zijn een tamelijk recente ontdekking, een van de vele consequenties van het vruchtbare
schizoïde grondbeginsel dat ons al een hele tijd lang beheerst. Wie zich niet aan deze
stelregels houdt is verdacht, nauwelijks serieus te nemen, een eclecticus, iemand die
verwarring zaait. Bazlen trok zich van geen van deze tegenstrijdigheden - en nog
heel wat meer - iets aan. In die zin wist niemand zo veel verwarring te zaaien als hij.
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Bazlen kon alleen zo'n middelpuntvliedend vermogen hebben omdat er in zijn kern
een leeg punt was dat alles gaande hield: vanuit dat punt gezien, wekten de
verschillende elementen beslist niet de indruk van een warboel, hoogstens van een
vorm die telkens weer heel even af was, die al naargelang de ademhaling van zijn
onderdelen uitdijde of kromp. Er was een samengesteld geheel, maar er was vooral
die latente waakzaamheid van dat lege punt. Tegenwoordig is het niet moeilijk
zichzelf te bekladden met allerlei merktekens, de voorraadkamers van de cultuur zijn
nooit zo welvoorzien en beschikbaar geweest, op straat komen we mensen tegen die
zijn getatoeëerd met letters die ze niet eens hebben hoeven lezen. Het tot stand
brengen van een leegte, daarentegen, is een uitzonderlijk gebeuren - is dat altijd
geweest -, maar dat niet alleen: de leefwijzen die tegenwoordig het meest gangbaar
zijn, voeden op tot het vergeten van zelfs de mogelijkheid van de leegte. En die
mogelijkheid was Bazlens meetkundige plaats.
Vrienden en vijanden hebben geklaagd dat ze door Bazlens werk voortdurend op
het verkeerde been werden gezet. Maar die, laten we zeggen, misleiding, is juist een
van zijn belangwekkendste ontdekkingen geweest. Ik zou niet willen dat iemand
denkt dat de publicatie van verscheidene geschriften van Bazlen moet worden opgevat
als het verlaat goedmaken van een zonde. Op deze bladzijden staat geen
samenhangend werk, maar alleen een aantal door anderen tot een boek samengevoegde
aantekeningen. Bazlen is er zo goed in geslaagd door alle mazen heen te glippen dat
hij ook deze poging om teksten aan zijn naam te verbinden tot mislukken heeft
gedoemd. Ik zou zelfs zeggen dat dit de voornaamste reden was om te besluiten deze
teksten te publiceren: de zekerheid dat geen enkele poging volstaat om van dit
schimmige werk het werk van Roberto Bazlen te maken. De tekst van de Note senza
testo is altijd elders geweest. Ik zou evenmin willen dat dit geheel werd opgevat als
een laatste stuiptrekking van de romantische cultus van het wel-of-geen werk, het
schitterende onvoltooide, het leven dat niet herleidbaar is tot het keurslijf van de
vorm. Het romantisch-nihilistische deel dat zich in Bazlen roerde was heel wat
radicaler en had hem de gelegenheid gegeven ook dat allerlaatste beeld van een
twijfelachtige verlossing aan te tasten. Toen deze destructio destructionis was
volbracht, zat er niets anders op dan de blik voorbij de wulpse krullen van de
onmogelijke literatuur te richten.
Bij de aloude schermutselingen tussen de mens van het boek en de mens van het
leven, vertegenwoordigde Bazlen de mens van het boek die volledig in het leven
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staat en de mens van het leven die volledig in een boek te vinden is. Van de vele
oplossingen die de verwoeste wereld hem bood, had hij die onmogelijkheid gekozen.
‘Er is het tijdperk van de prologen, het tijdperk van het werk, het tijdperk van de
epilogen. (Maar onze ten dode opgeschrevenen waren niet in staat epilogen te
schrijven.)’1 Bazlen, echter, was opgegroeid tussen epilogenschrijvers die niet in hun
rol berustten, dat was zijn terrein, het terrein van de mensen die tussen 1860 en 1910
waren geboren (hij was van 1902). In die jaren had zich de onomkeerbare en
mysterieuze transformatie voltrokken die Bazlen beknopt heeft vastgelegd in een
noot: ‘Tot Goethe: de biografie geabsorbeerd door het werk. Sinds Rilke: het leven
tegenover het werk.’2 Oorsprong en gevolgen van het proces dat in deze passage is
samengevat, reiken even ver terug als vooruit. Precies als de innerlijke spanning in
het werk zijn maximale intensiteit bereikt, precies als het zich ontworstelt aan elke
afhankelijkheid, onthult die spanning ook de onbeduidendheid van het uitgangspunt
ervan: het werk zien binnen de categorie van het resultaat en met name als de projectie
van een subject in een object. Dat betekent de ondergang van het werk: de tot dan
toe listig vermomde schim van de Kitsch wordt getransformeerd tot het corpus van
de kunst. Het werk verliest zijn statuut omdat het, welbeschouwd, geen resultaat is,
geen projectie, niet toe te schrijven aan een ik. Twee tegengestelde opvattingen, die
langdurig hadden samengeleefd binnen een bedenkelijk verband, worden nu
onherroepelijk gesplitst: het werk als transformatie van materiaal staat lijnrecht
tegenover het werk als projectie in een object. In de alchemistische traditie waren
beide opvattingen nog verbonden: het opus alchymicum was tegelijkertijd de versnelde
maturatie van de metalen én projectie, een demiurgische verrichting. In het moderne
denken echter stevenen deze twee - inmiddels gesplitste - mogelijkheden elk
afzonderlijk op een dodelijke tegenstrijdigheid af: het werk als transformatie van
materiaal zou nooit vaste vorm mogen aannemen; het werk als projectie zal, als de
beklemmende macht van de canon van de projectie - dat wil zeggen de retorica eenmaal is ontmanteld, overgeleverd zijn aan de welwillendheid van het ik als
enkeling, geëmancipeerd en mistroostig, een bijzonder afschrikwekkende valkuil.
Het is dus deel - en wel een doorslaggevend deel - van Bazlens werk dat hij geen
werk heeft geproduceerd. Wat in een bepaald opzicht, voor wie er niets anders in
kan zien, het merkteken van steriliteit is, biedt aan de andere kant een verrassende
bevestiging, uitzicht op het mogelijke. De paradoxen van het werk zijn onoverkomelijk
en zenuw-

1
2

Noten zonder tekst, 1970, heruitgegeven in Geschriften, Milaan, 1984, blz. 208.
Ibid., blz. 184.
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slopend. Er leven nog steeds verscheidene in deze materie doorknede geleerden die
ze telkens en telkens weer onder de loep nemen en onomstotelijker, extremer,
onoplosbaarder maken: natuurlijk wist Bazlen dat allemaal en de ernst ervan
onderschatte hij al evenmin, maar wat hemzelf betreft, hij had zich als een zenmeester
omgedraaid en een andere richting gekozen. ‘... Ooit werden we levend geboren en
stierven we stukje bij beetje. Nu worden we dood geboren - sommigen lukt het stukje
bij beetje levend te worden.’ Dat moet voor Bazlen indertijd het meest urgente werk
zijn geweest: stukje bij beetje levend worden. Een nooit eindigende transformatie
die een goddelijke begaafdheid vereiste, niet alleen de wil tot transformeren, maar
ook affiniteit met het getransformeerde: een als burgerman verklede sjamaan, die er
allerminst op gesteld was te worden herkend, greep met lichtvoetige precisie in in
het web van de gebeurtenissen.
Tot de voornaamste kwaliteiten van een werk rekende Bazlen altijd wat hij
‘de-eerste-keerheid’ noemde. Een eigen gedachte, hoe miniem ook, een vluchtig
gebaar, krijgen alleen al vanwege het feit dat ze voor het eerst plaatsvinden een
andere betekenis, en het verwaarloosbare dat aan de wereld wordt vastgekoppeld
verandert haar loop. Maar meteen erna is dat toevoegsel zijn doeltreffendheid al
kwijt. Ook daarom verstond Bazlen zo uitstekend de kunst om de grond onder
andermans - of zijn eigen - voeten weg te slaan, bezat hij de gave aan te tonen dat
het niet noodzakelijk is op iets te steunen - zo'n steunpunt kan de beweging
belemmeren. (Dat lege punt is, onder meer, iets waarop je niet kunt steunen.) En zijn
beweging ging ononderbroken door, zonder einddoel, zonder vaste richting: een
proces van autotransformatie waarin de geleidelijk tot leven geroepen elementen de
getijdebeweging van eb en vloed volgden, tussen een pool van uit de substantie
losgerukte algebraïsche complexiteit, en een pool van in de substantie verborgen
elementaire roerloosheid. Dat proces viel niet na te vertellen en niet te beschrijven
- en had evengoed geen spoor kunnen nalaten.
1984
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De uitgeverij als literair genre
Roberto Calasso
IK ZOU WILLEN spreken over iets wat in het algemeen klakkeloos wordt aangenomen,

maar vervolgens allerminst vanzelfsprekend blijkt: de kunst van het publiceren van
boeken. En ik zou allereerst een ogenblik willen stilstaan bij de notie van het uitgeven
op zichzelf, omdat die naar mijn idee wordt omhuld door een flink aantal
misverstanden. Wanneer we iemand vragen: wat is een uitgeverij, is het gebruikelijke
en tevens meest redelijke antwoord het volgende: daarmee wordt een bescheiden
bedrijfstak bedoeld waar wordt geprobeerd geld te verdienen door boeken te
publiceren. En wat zou dan een goede uitgeverij zijn? Een goede uitgeverij - vergeef
me de tautologie - zou er een zijn waarvan we veronderstellen dat ze, voor zover
mogelijk, alleen goede boeken publiceert. Dus, om het wat kort door de bocht te
formuleren, boeken waar de uitgever trots op kan zijn en zich zeker niet voor hoeft
te schamen. Vanuit dat gezichtspunt zou een uitgeverij in economische termen
gesproken nauwelijks van enig belang kunnen zijn. Goede boeken publiceren heeft
nog nooit iemand vreselijk rijk gemaakt. Tenminste, niet in een mate die vergelijkbaar
is met wat er kan gebeuren als iemand de markt van mineraalwater of computers of
plastic tasjes voorziet. Een uitgeversbedrijf kan blijkbaar alleen behoorlijk winst
maken op voorwaarde dat die goede boeken zijn bedolven onder allerlei andere
dingen van zeer uiteenlopende kwaliteit. En als iets ergens onder is bedolven, scheelt
het maar weinig of het zinkt weg - en verdwijnt volledig.
Bovendien is het goed te bedenken dat de uitgeverij bij talloze gelegenheden heeft
aangetoond een snelle, zekere weg te zijn om aanzienlijke vermogens te verkwisten
en over de balk te smijten. We zouden er zelfs aan kunnen toevoegen dat het stichten
van een uitgeverij voor een jongeman van nobele afkomst, samen met roulette en
cocottes, altijd een van de meest doeltreffende manieren is geweest om het eigen
bezit erdoorheen te jagen. Als dat zo is, vragen we ons af waarom het vak van uitgever
in de loop der eeuwen een dermate groot aantal mensen heeft aangetrokken - en ook
vandaag de dag in bepaalde opzichten nog steeds mysterieus en
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fascinerend wordt gevonden. Het is bijvoorbeeld niet moeilijk vast te stellen dat er
voor bepaalde economische giganten geen feller begeerde titel bestaat, en dat ze die
vaak tegen een letterlijk zeer hoge prijs verwerven. Als dergelijke personen zouden
kunnen beweren dat ze diepgevroren groente publiceren in plaats van produceren,
zouden ze daar hoogstwaarschijnlijk dolgelukkig mee zijn. Daaruit mogen we de
conclusie trekken dat de uitgeverij, behalve een bedrijfstak, altijd op zijn minst een
prestigekwestie is geweest, al was het maar omdat het om een soort zaken gaat die
tegelijkertijd kunst zijn. Kunst in alle opzichten, en een ronduit gevaarlijke kunst,
omdat geld een essentieel element is om haar te beoefenen. Uit dat standpunt bezien
kunnen we moeiteloos volhouden dat er sinds de tijden van Gutenberg maar weinig
is veranderd.
Maar als we onze blik over vijf eeuwen uitgeverij laten dwalen en proberen het
uitgeven zelf als een kunst te beschouwen, zien we meteen de meest uiteenlopende
paradoxen opdoemen. De eerste zou deze kunnen zijn: op grond van welke criteria
kan het aanzien van een uitgever worden beoordeeld? Over dat onderwerp ‘no hay
bibliografia’ ‘bestaat er geen bibliografie,’ zoals een Spaanse vriend van me placht
te zeggen. Er vallen zeer doorwrochte en minutieuze studies over de activiteiten van
bepaalde uitgevers te lezen, maar daarin stuiten we hoogst zelden op een oordeel
over hun aanzien, zoals daarentegen wel het geval is als het over schrijvers of schilders
gaat. Waarin zou het aanzien van een uitgever dan bestaan? Die vraag zal ik aan de
hand van enkele voorbeelden proberen te beantwoorden. Het eerste, en misschien
meest aansprekende, brengt ons terug naar de oorsprong van de uitgeverij. Bij de
boekdrukkunst heeft zich een verschijnsel voorgedaan dat zich later, in het begin
van de fotografie, zou herhalen. Het lijkt wel of we in deze uitvindingen zijn ingewijd
door meesters die onmiddellijk een weergaloze perfectie hebben bereikt. Wie de
essentie van de fotografie wil doorgronden, hoeft alleen het werk van Nadar te
bestuderen. Wie wil weten wat een belangwekkende uitgeverij is, hoeft alleen een
blik op de door Aldo Manuzio gedrukte boeken te werpen. Hij was de Nadar van de
uitgeverij. Hij was de eerste die een uitgeverij in termen van vormgeving voor zich
zag. En ‘vormgeving’ moet in dit geval op de meest uiteenlopende manieren worden
opgevat. Op de eerste plaats is de vormgeving doorslaggevend bij de keuze en de
opeenvolging van de te publiceren titels. Maar de vormgeving betreft, behalve de
manier waarop het boek zich als object presenteert, ook de teksten die het boek
begeleiden. Dus strekt ze zich ook uit tot de kaft, de grafische vormgeving, de
bladspiegel, de letters, het papier. Aldo zelf was gewend de korte
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introductieteksten, die niet alleen de voorlopers zijn van alle moderne inleidingen,
voor- en nawoorden, maar ook van alle hedendaagse flapteksten, aanbiedingsteksten
voor de boekhandelaars en advertenties, in de vorm van brieven of epistulae te
schrijven. Dat was de eerste verwijzing naar het feit dat alle door een bepaalde
uitgever gepubliceerde boeken konden worden gezien als schakels van één enkele
keten, of segmenten van een boekenslang, of fragmenten van één enkel boek dat was
samengesteld uit alle door die uitgever gepubliceerde boeken. Dat is ontegenzeglijk
de meest gewaagde en ambitieuze eindstreep voor een uitgever, en is dat al vijfhonderd
jaar lang. En wie de indruk mocht hebben dat dat een onuitvoerbare onderneming
is, hoeft alleen maar te bedenken dat ook de literatuur, als ergens in haar diepte niet
het onmogelijke schuilgaat, alle magie verliest. Iets soortgelijks kan naar mijn mening
worden gezegd over de uitgeverij - tenminste, over die speciale manier van
uitgever-zijn die in de loop der eeuwen natuurlijk niet vaak is beoefend, maar soms
wel met opmerkelijke resultaten. Om een idee te geven van wat de vrucht van deze
opvatting over uitgeven kan zijn, wil ik op twee door Aldo Manuzio gedrukte boeken
wijzen. Het eerste werd iets meer dan vijfhonderd jaar geleden gepubliceerd onder
de raadselachtige titel Hypnerotomachia Poliphili, wat ‘Liefdesstrijd in de droom’
betekent. Maar wat was dat dan voor iets? Het was wat tegenwoordig een ‘eerste
roman’ zou worden genoemd. Bovendien van een onbekende (en tot op heden
raadselachtige) auteur, geschreven in een soort zelfverzonnen taal, zoiets als
Finnegans Wake, volledig samengesteld uit een allegaartje en verbasteringen van
Latijnse en Italiaanse woorden. Een behoorlijk gewaagde onderneming, zou je zeggen.
En hoe zag het eruit? Het was een boekwerk in folio, geïllustreerd met schitterende
kopergravures, die een volmaakte visuele tegenhanger van de tekst vormden. Wat
nog veel gewaagder is. Maar wat dat betreft moeten we er nog iets aan toevoegen:
volgens de overgrote meerderheid van boekliefhebbers is het het mooiste boek dat
ooit is gedrukt. Wat door ieder van jullie die ooit een exemplaar van die uitgave in
handen mocht krijgen, of desnoods een fatsoenlijke facsimile, kan worden vastgesteld.
Dat boek was kennelijk een geniale inval, uniek en onherhaalbaar. En bij de
totstandkoming ervan speelde de uitgever een hoofdrol. Denk echter niet dat Manuzio
alleen geweldig was als wegbereider van schatten voor de bibliofielen van de komende
eeuwen. Het tweede voorbeeld waarbij hij een rol speelt, wijst in een heel andere
richting: drie jaar na de Hypnerotomachia, in 1502, publiceerde Manuzio een uitgave
van Sofocles in een formaat dat hij besloot te definiëren als parva forma, ‘kleine
vorm’. Wie vandaag de dag het geluk mocht heb-
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ben het in handen te krijgen, zou meteen kunnen constateren dat het de eerste pocket
van de geschiedenis is, de eerste paperback. Letterlijk, het eerste boek dat je in een
zak zou kunnen stoppen. Door een boek van een dergelijk formaat te bedenken
transformeerde Manuzio de handelingen waarmee het lezen gepaard gaat. Zo
veranderde de handeling van het lezen zelf radicaal. Als we de frontispice bekijken,
kunnen we de elegantie van het cursieve Griekse lettertype bewonderen, dat hier
voor het eerst werd gebruikt en vervolgens een kostbaar referentiepunt werd. Daardoor
wist Manuzio twee tegengestelde resultaten te bereiken: aan de ene kant een boek
tot stand brengen als de Hypnerotomachia Poliphili, dat nooit zou worden geëvenaard
en bij wijze van spreken het archetype van het unieke boek is, aan de andere kant
een volkomen verschillend boek als dat van Sofocles, dat juist miljoenen en miljoenen
keren zou worden nagemaakt, overal, tot vandaag aan toe.
Meer zal ik niet over Aldo Manuzio zeggen, want ik zie in jullie hoofden al een
vraag rijzen, een vraag die als volgt zou kunnen worden geformuleerd: goed, dat is
allemaal heel fascinerend en het hoort tot de hoogtepunten van Italiaanse Renaissance,
maar wat heeft het te maken met ons en de uitgevers van tegenwoordig, die worden
overspoeld door een aanzwellende vloedgolf van cd-roms, websites, e-books en dvd's
- om maar niet te spreken van de onuitputtelijke stroom aan incestueuze verbintenissen
tussen al die kunstgrepen? Als jullie genoeg geduld hebben om mij nog even te
volgen, zal ik proberen die vraag te beantwoorden door nog meer voorbeelden aan
te dragen. Als ik onomwonden zou zeggen dat een goede uitgever in deze tijd naar
mijn mening simpelweg zou moeten proberen te doen wat Manuzio in Venetië in
het eerste jaar van de zestiende eeuw deed, zouden jullie terecht kunnen denken dat
ik een grapje maak - terwijl ik bloedserieus ben. Daarom zal ik vertellen over een
uitgever in de twintigste eeuw, om aan te tonen dat die op precies diezelfde manier
heeft gehandeld, zij het binnen een volstrekt andere context. Hij heette Kurt Wolff.
Het was een jonge Duitser, elegant, rijk, maar niet eens overdreven. Hij wilde nieuwe
schrijvers van een hoog literair niveau uitgeven. Daarom bedacht hij voor hen een
reeks tamelijk ongewone boekjes, in een smal formaat, ‘Der jüngste Tag’ geheten,
een titel die tegenwoordig volstrekt ongeschikt lijkt voor een boekenreeks die nota
bene voor het grootste deel tijdens de eerste wereldoorlog in Duitsland uitkwam.
Wie een blik op die zwarte, slanke, streng ogende boekjes werpt, met los erop geplakte
etiketten, als schoolschriften, zal misschien denken: zo zou een boek van Kafka eruit
moeten zien. En inderdaad werden verscheidene verhalen van Kafka binnen deze
reeks uitgegeven. Onder meer Die
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Verwandlung, in 1917, met een fraai blauw, zwart omrand etiket. Kafka was destijds
een jonge, vrijwel onbekende en uitermate bescheiden schrijver. Maar wie de brieven
leest die Kurt Wolff hem schreef, zal dankzij diens onnavolgbare tact en fijngevoelige
voorkomendheid onmiddellijk beseffen dat de uitgever eenvoudigweg wist wie zijn
correspondent was.
Kafka was overigens beslist niet de enige jonge schrijver die door Kurt Wolff
werd gepubliceerd. In datzelfde 1917, een nogal turbulent jaar voor de uitgeverij,
verzamelde Kurt Wolff in een almanak met de titel Vom jüngsten Tag teksten van
verscheidene jonge auteurs. Ziehier de almanak en een aantal van de auteurs: Franz
Blei, Albert Ehrenstein, Georg Heym, Franz Kafka, Else Lasker-Schüler, Carl
Sternheim, Georg Trakl, Robert Walser. Dat zijn de namen van de jonge auteurs die
dat jaar bij die al even jonge uitgever onderdak hadden gevonden. En diezelfde
namen, geen enkele uitgezonderd, zien we ook weer op de lijst van de belangrijkste
auteurs die een jong iemand tegenwoordig moet lezen wil hij iets begrijpen van de
Duitse literatuur in de beginjaren van de twintigste eeuw.
Wat dat betreft zou mijn stelling redelijk duidelijk moeten zijn. Wat Aldo Manuzio
en Kurt Wolff op een onderlinge afstand van vierhonderd jaar deden, was niet
fundamenteel verschillend. In feite beoefenden ze dezelfde kunst van het uitgeven al kan die kunst voor veler ogen, inclusief die van uitgevers, ook onopgemerkt blijven.
En in beide gevallen kan die kunst worden beoordeeld aan de hand van dezelfde
criteria, waarvan de eerste en de laatste de vormgeving is: het vermogen een veelheid
aan boeken vorm te geven alsof het de hoofdstukken van één enkel boek waren. En
dat alles met de grootste zorg - een gepassioneerde, verbeten zorg - voor de omkleding
van elk exemplaar, voor de wijze waarop het wordt gepresenteerd. En ten slotte ook
- en dat is zeker niet het minst belangrijke punt - voor de aanpak waardoor dat boek
aan het grootst mogelijke aantal lezers kan worden verkocht.
Zo'n veertig jaar geleden stelde Claude Lévi-Strauss voor een van de meest
fundamentele activiteiten van de menselijke soort - hij had het over het uitwerken
van mythen - als een speciale vorm van knutselen te beschouwen. Mythen zijn
tenslotte opgebouwd uit kant en klare elementen, waarvan vele afkomstig van andere
mythen. In diezelfde trant stel ik in alle bescheidenheid voor ook de kunst van het
uitgeven als een vorm van knutselen te beschouwen. Probeer je een uitgeverij voor
te stellen als één enkele tekst, die niet alleen bestaat uit de optelsom van alle boeken
die er zijn gepubliceerd, maar ook uit alle andere onontbeerlijke elementen, zoals de
kaften, de flapteksten, de publiciteit, de hoeveelheid gedrukte en verkochte
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exemplaren, of de verschillende edities waarin de tekst zelf is gepresenteerd. Stel je
op die manier een uitgeverij voor en je zult ontdekken dat je in een bijzonder
merkwaardig landschap bent beland, iets dat zou kunnen worden beschouwd als een
op zichzelf staand literair werk dat tot een specifiek genre behoort. Een genre dat
prat gaat op zijn moderne klassieken: bijvoorbeeld de onafzienbare domeinen van
Gallimard, die zich van de duistere wouden en moerassen van de ‘Série Noire’
uitstrekken tot de hoogvlakten van de ‘Pléiade’, maar wel met inbegrip van
verscheidene charmante provinciesteden of toeristische verblijfscentra, die soms veel
hebben van Potemkindorpen van papier-maché, in dit geval niet opgetrokken voor
een bezoek van Catherina maar voor een seizoen van literaire prijzen. En we weten
best dat een uitgeverij die besluit zo ver uit te dijen een enigszins imperialistisch
trekje kan aannemen. Dus weerklinkt de naam Gallimard tot in de verste uithoeken
waar de Franse taal zich waagt. Of we zouden, in een andere richting, op de
uitgestrekte landerijen van Insel Verlag kunnen belanden, die de indruk wekken heel
lang eigendom te zijn geweest van een verlichte grootgrondbezitter die zijn bezittingen
ten slotte heeft nagelaten aan de meest toegewijde en bekwame rentmeesters... Ik
wil hier niet verder op ingaan, maar jullie zien al dat op deze manier zeer
gedetailleerde kaarten kunnen worden bedacht.
Door uitgeverijen binnen dit perspectief te plaatsen, zal een van de meest
raadselachtige onderwerpen van ons beroep misschien wat duidelijker worden:
waarom weigert een uitgever een bepaald boek? Omdat hij beseft dat het publiceren
ervan zoiets zou zijn als het introduceren van een misplaatst personage in een roman,
een figuur die riskeert het geheel uit balans te brengen of het karakter ervan aan te
tasten. Het tweede punt betreft het geld en de oplage: geheel in deze lijn, moeten we
wel voor ogen houden dat het vermogen om te zorgen dat bepaalde boeken worden
gelezen (of minstens gekocht) een essentieel onderdeel van de kwaliteiten van een
uitgeverij is. De markt - ofwel de relatie met dat onbekende, geheimzinnige wezen
dat ‘publiek’ wordt genoemd - is voor de uitgever het belangrijkste godsgericht, in
de middeleeuwse zin van het woord: een vuurproef die moeiteloos een indrukwekkend
aantal bankbiljetten in rook kan laten opgaan. Dus zou je de uitgeverij een hybride,
multimediaal literair genre kunnen noemen. En hybride is ze ongetwijfeld. Wat haar
aansluiting bij andere media betreft, daar kunnen we inmiddels niet meer omheen.
Desondanks blijft de uitgeverij, voor zover het een gok is, in wezen dezelfde altijd
eendere gok die Aldo Manuzio waagde. En een nieuwe auteur die met een
raadselachtig boek bij ons komt is voor ons eigenlijk niet anders dan de
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nog steeds ongrijpbare auteur van de roman met de titel Hypnerotomachia Poliphili.
Ik weet zeker dat er, zo lang dit spel duurt, altijd iemand bereid zal zijn het met volle
overgave te spelen. Maar ik weet even zeker dat we ons, als de regels op een dag
radicaal zouden veranderen, zoals we soms onwillekeurig vrezen, op een andere
activiteit kunnen storten - en dan zien we elkaar misschien wel terug aan een of
andere speeltafel, voor een partij roulette of écarté of black jack.
Ik zou met een laatste vraag en een laatste paradox willen afsluiten. Tot welke
uitersten kan de kunst van het uitgeven gaan? Is het onder omstandigheden waarin
bepaalde essentiële voorwaarden plegen te ontbreken, zoals geld en marktwerking,
nog steeds mogelijk haar uit te oefenen? Het antwoord luidt - verrassend genoeg bevestigend. Als we tenminste een voorbeeld bekijken dat ons vanuit Rusland is
aangereikt. Toen de oktoberrevolutie in volle gang was, in de dagen die, met de
woorden van Aleksandr Blok, ‘een mengeling van angst, gruwel, boetedoening en
hoop waren’, toen de drukkerijen al voor onbepaalde tijd gesloten waren en de inflatie
de prijzen van uur tot uur opdreef, bedacht een groep schrijvers - onder wie een
dichter als Chodasevitsj en een denker als Berdjaev, plus de romanschrijver Michail
Osorgin, die naderhand de kroniekschrijver van die gebeurtenissen werd - het plan
om de ogenschijnlijk onzinnige onderneming van het openen van een
Schrijversboekhandel op zich te nemen, die allerlei boeken, met name bepaalde
boeken, de kans zou geven om te circuleren. Al snel werd de Schrijversboekhandel,
met de woorden van Osorgin, ‘de enige boekhandel in Moskou en heel Rusland waar
de eerste de beste een boek “zonder autorisatie” kon aanschaffen.’
Wat Osorgin en zijn vrienden graag hadden willen opzetten was een kleine
uitgeverij. Maar dat maakten de omstandigheden onmogelijk. Dus gebruikten ze de
Schrijversboekhandel als een soort vervanger van een uitgeverij. Niet langer een
plek waar nieuwe boeken werden geproduceerd, maar waar werd geprobeerd aan de
talloze boeken - soms kostbare, soms doodgewone, vaak losse exemplaren, in elk
geval voorbestemd om verloren te raken - die door de schipbreuk van de geschiedenis
op de toonbank in hun winkel waren aangespoeld onderdak te bieden. Belangrijk
was het in stand houden van bepaalde handelingen: die rechthoekige papieren objecten
blijven pakken, doorbladeren, ordenen, erover praten, tijdens de pauzes tussen de
ene en de andere taak lezen en ten slotte aan anderen doorgeven. Belangrijk was het
scheppen en bewaren van een zekere orde, een vorm: teruggebracht tot haar minimale,
onaantastbare definitie, dat is precies de kunst van het uitgeven. En zo werd die daar
in Moskou van 1918 tot 1922 beoefend in de Schrij-
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versboekhandel, die het hoogtepunt van haar nobele geschiedenis bereikte toen de
oprichters van de boekhandel, omdat het uitgeven van drukwerk onuitvoerbaar was,
besloten tot de publicatie van een reeks werken in één enkel handgeschreven
exemplaar. De complete catalogus van die letterlijk unieke boeken is in Osorgins
huis in Moskou achtergebleven en uiteindelijk verloren geraakt. Maar als droombeeld
blijft ze het ideaal en de poolster voor iedereen die in moeilijke tijden uitgever probeert
te zijn. En de tijden zijn altijd moeilijk.
‘L'editoria come genere letterario’, voordracht
gehouden in Moskou 17.10.2001, in: La follia che vierte dalle Ninfe,
Adelphi, 2005.
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Over de medewerkers
ROBERTO CALASSO

(Florence 1941) promoveerde bij Mario Praz en is sinds 1968 directeur van de
Milanese uitgeverij Adelphi. Hij debuteerde in 1974 met L'impuro folle over het
geval-Schreber. Van hem werden vijf boeken vertaald: De bruiloft van Cadmus en
Harmonia (1991), De ondergang van Kasj (1993), Ka (1998), De literatuur en de
goden (2001) en K. (2005). Zie de bibliografie op p. 83
PIET MEEUSE

(1947) is schrijver en vertaler van o.m. Valéry, Ponge en Broch. Recente
publicaties: Oud nieuws (essays, 1999), De droom van de kennis (essays, 2003) en
Betoveringen (essays, 2006).
ELS VAN DER PLUIJM

(1944) Vertaalt uit het Engels en het Italiaans. Alle Nederlandse vertalingen van
Calasso zijn van haar hand; daarnaast vertaalde zij o.m. F. de Roberto, Aldo Busi en
Victoria Clark.
OFFICE OF CC

Chin-Lien Chen (Taiwan, 1973) en Chris H. Vermaas (1958) werken, na vele
jaren de wereld rond, sinds 1998 samen in ‘Office of CC’ dat o.m. tekent voor de
vormgeving van Morf, tijdschrift voor vormgeving. Naast vormgevingswerk schrijven
zij artikelen.
Vermaas gaf les op verschillende scholen, waaronder RISD, Yale, UDLA-P, en
DEA. Momenteel is hij hoofddocent Editorial Design te Utrecht en verbonden aan
de AKI en het Plantin Genootschap te Antwerpen.
JACQ VOGELAAR

(1944). Recente publicaties: Taats onder mannen (roman, 2002), Een wereld apart
(vertaling van de goelagherinnerinneringen van Gustav Herling, 2005), Flessenpost
(Raster 110/2005) en Over kampliteratuur (leesverslag, 2006).
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Vorig nummer
De kracht van het zichtbare Raster 113
Het werk van de Amerikaanse dichteressen Marianne Moore (1887-1972) en Elizabeth
Bishop (1911-1979) vertoont niet alleen verwantschap, zij waren ook met elkaar
bevriend sinds ze elkaar in 1934 leerden kennen. Van die vriendschap deed Elizabeth
Bishop in haar nagelaten herinneringen verslag: ‘Blijken van genegenheid’, vertaald
in dit nummer.
Het werk van Moore en Bishop samen in één boekdeel plaatst de poëzie van beiden
in een nieuw perspectief. Bernlef vertaalde een ruime selectie gedichten van de twee
Amerikaanse dichteressen en vergelijkt hun kijk op de dingen onder de noemer ‘de
kracht van het zichtbare’, naar een dichtregel van Marianne Moore: ‘De kracht van
het zichtbare is het onzichtbare’.
Beiden waren wat men ‘observerende dichters’ zou kunnen noemen, met aandacht
voor de uniciteit van het detail die gemakkelijk door vereenvoudigende woorden en
begrippen aan het zicht onttrokken wordt. Observeren leidt in de gedichten nog niet
automatisch tot realistische beschrijvingen. In de tuinen van de verbeelding springen
als het goed is echte padden rond, aldus een andere uitspraak van Marianne Moore
die past bij haar poëzie vol humor en verrassende wendingen. Verder een gesprek
van Bernlef met Elizabeth Bishop uit 1976. Samenstelling van dit nummer en
vertalingen: Bernlef Vormgeving: Thomas Widdershoven (thonik) en Sander Boon.

Volgend nummer
Lees mij Raster 115
Het thema van het herfstnummer is tekst die een appèl doet. In zekere zin wil elke
denkbare tekst natuurlijk iets van de lezer, maar de ene tekst heeft toch een
ambitieuzer doel dan de ander. Een liefdesbrief heeft een dringender agenda dan het
gemiddelde boodschappenlijstje, en een beetje politiek pamflet een ingrijpender
boodschap dan de gebruiksaanwijzing van een stofzuiger. Een breed scala aan
appellerende teksten zal de revue passeren. Toverspreuken, reclametaal, gebeden en
geboden, retorica, vloeken, vleierijen en strijdliederen. Met bijdragen van o.a. Stine
Jensen, Jaap de Jong, Ewoud Sanders, Bert Taken, Marjoleine de Vos, Heleen Wiemer
en Albert Wulffers.
Samenstelling van dit nummer: Janna en Richtje Reinsma Vormgeving: Coralie
Vogelaar.
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Recente boeken van Rasterredacteuren
H.C. TEN BERGE Het vertrapte mysterie, poëzie (Meulenhoff) / Op een mat van gele

veren, vertaalde poëzie (Athenaeum-Polak & van Gennep) • BERNLEF Een
jongensoorlog, roman (Querido) / Hoe van de trap te vallen, jazzverhalen (Querido)
• NICOLAAS MATSIER Het achtenveertigste uur, dossier-roman (De Bezige Bij) •
PIET MEEUSE Betoveringen, essays (De Bezige Bij) • KEES NIEUWENHUIJZEN Dick
Bruna, vormgeving (Waanders) • CYRILLE OFFERMANS Waarom ik moet liegen
tegen mijn demente moeder, essay (Cossee) • HANS TENTIJE Uit zoveel duisternis,
poëzie (Harmonie) • WILLEM VAN TOORN Stoom, roman (Querido) • JACQ VOGELAAR
Over kampliteratuur, leesverslag (De Bezige Bij) • MARJOLEINE DE VOS
Dichtersgesprefcfeen: over het maken en lezen van poëzie (Prometheus) / De thuiskok
(Contact)
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[Nummer 115]
Van de redactie
Voor deze jaargang van Raster, driemaandelijks tijdschrift-in-boekvorm, besloot de
redactie het accent weer meer op het boek te leggen. Dat is gebeurd in aflevering
113, waarin Bernlef werk van de Amerikaanse dichteressen Marianne Moore en
Elizabeth Bishop presenteerde; Raster 114 werd een reader met artikelen van en over
de Italiaanse essayist en uitgever Roberto Calasso, een schrijvende lezer.
Voor dit nummer, Raster 115, hebben we een gastredactie gevraagd. De redactie
wilde wel eens weten hoe Raster eruit zou zien als een aflevering naar inzichten en
voorkeuren van buitenstaanders zou worden samengesteld: een aflevering met een
apart thema, voor een deel andere of nieuwe namen, andere geluiden, een andere
toon, andere gezichtspunten. Nu zijn Janna en Richtje Reinsma maar ten dele
buitenstaanders: ze zijn niet alleen geregelde en kritische lezers van Raster, ook
hebben beiden al eerder in Raster gepubliceerd. Richtje leverde beeldende bijdragen
aan het Bestiarium (Raster 87, 1999) en Nuttige gedichten (Raster 92, 2000), en
schreef over de Kolymaverhalen van Varlam Sjalamov in Flessenpost (Raster 110,
2005). Janna publiceerde een verhaal in Kinderliteratuur (Raster 56, 1991).
Het nummer dat hier volgt is op en top een tijdschriftnummer, met bijdragen van
ruim veertig auteurs. Omdat het vanuit een thema is opgezet en de medewerkers
binnen een welomschreven plan - zie de inleiding hierna - zijn uitgenodigd is het
tevens een volwaardig boek. Een ongewoon gewoon of gewoon ongewoon
Rasternummer. De gastredactie heeft alle vrijheid gekregen in de keuze van onderwerp
en medewerkers, en was ook vrij in de vormgeving (op de rug na: het gezicht van
Raster), waarvoor zij de medewerking vroeg van Coralie Vogelaar.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

6

Bij dit nummer
Janna en Richtje Reinsma
Het thema van dit herfstnummer is tekst die een appèl doet. Tekst die tracht iets te
bewerkstelligen, die hoopt te overtuigen of te bekeren, een status quo wenst te
wijzigen of juist te behouden. Tekst die iets wil, kortom.
In zekere zin wil elke denkbare tekst natuurlijk iets van de lezer, maar de ene tekst
heeft toch een ambitieuzer doel dan de ander. Een lofzang heeft een hartstochtelijker
inhoud dan het gemiddelde boodschappenlijstje, en een beetje politiek pamflet een
ingrijpender strekking dan de gebruiksaanwijzing van een stofzuiger.
Een tekst met een agenda onthult zijn bedoeling met de lezer meestal vrij vlot de toon die wordt aangeslagen verraadt al snel wat er te verwachten valt. De lezer
moet iets, of mag iets, of juist niet. Daarmee lijkt de appellerende tekst op enigszins
gespannen voet te staan met de literatuur. Literaire teksten zetten taal doorgaans niet
in om een vooropgezet doel te bereiken. Voor literatuur is taal meer vorm dan
gereedschap, meer materiaal dat zelf betekenissen en ontdekkingen voortbrengt, dan
verpakking.
Het appèl hanteert taal strategisch, om stelling te nemen. Het appèl wil weten wie
zijn medestanders en vijanden zijn - nuance of uitstel zijn ongewenst.
Vandaag de dag lijkt de vraag naar stellige meningen niet te stillen. Het ritselt van
de pamfletten. Sommige afficheren zich expliciet als literatuur; zo geeft Querido
momenteel een pamflettenreeks uit, en heeft de Bezige Bij er een op stapel staan. Er
lijkt grote behoefte te bestaan aan klare taal, stellige duiding en ordelijke wijsheid.
Hoe komt dat?
Misschien wensen we allemaal wel net als Alice in Wonderland een piepklein
koekje te vinden en te gehoorzamen (‘Eet me’, zegt het in krentenschrift), om
vervolgens uit elkaar te kunnen schuiven als een enorme telescoop en alles in
vogelperspectief te overzien. Maar Alice verliest door het eten van het koekje wel
het een en ander uit het oog, zoals haar eigen voeten.
Ook in taal en denken gaat de winst van het overzicht vaak gepaard met een verlies
van zicht op details. Door het onbevattelijke en meervoudige in abstracte termen te
vangen ontstaat een schijn van orde. Hoe noodzakelijk en aantrekkelijk het gebruik
van grote woorden ook kan zijn, ze moeten misschien spaarzaam in de mond worden
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genomen - het gevaar ligt op de loer dat ze geen recht doen aan de weerbarstige
werkelijkheid. Maar klare taal is natuurlijk altijd welkom.
Dit Rasternummer biedt een woeste verzameling van zowel teksten met uiteenlopende
agenda's als beschouwingen over zulke teksten.
Arnold Heumakers spoort aan cultuurkritiek literair te bedrijven, waarop Stefan
Hertmans terstond demonstreert hoe dat moet.
Günther Anders en Ann Meskens roepen zichzelf en hun lezers op tot het doen
van strekoefeningen om het voorstellingsvermogen en de morele spankracht te
vergroten.
Jeroen Boomgaard en Jan Hein Hoogstad tonen aan hoe oproepen ogenschijnlijk
in hun bedoelingen kunnen falen, maar eigenlijk slagen - en andersom.
Barber van de Pol breekt een lans voor sprekers en schrijvers die hun
verscheidenheid aan ikken nu eens niet dwingen om unisono te spreken.
Joost de Bloois bespreekt het bevrijdende vermogen van de poëzie van Celan.
De redactie correspondeerde met Michal van Zelm over een bijdrage over Søren
Kierkegaard, en slaagde er wel en niet in hem om daartoe te verleiden.
Verder bevat dit nummer verhalen van Pam Emmerik, Hedda Martens, Joyce Roodnat
en Heleen Wiemer.
Er is poëzie van Judith Herzberg, Esther Jansma, Toon Tellegen e.a.
Joke van Leeuwen dichtte een lemniscaat en een accentloze appel.
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Briefwisseling met de redactie over de groeiende onwil om een stuk
over Kierkegaard te schrijven
Michal van Zelm en redactie
Amsterdam, 25 mei
Beste Janna,
Bedankt voor de uitnodiging om iets voor Raster te schrijven. Ik denk dat een tekst
over Kierkegaard er inderdaad goed in zou passen. Er zijn twee teksten waar ik wat
mee zou willen doen. In een (late) tekst gaat hij in op zijn schrijverschap en zijn
poging om daarmee de ‘enkeling’ te bereiken. In zijn ogen kan er over wezenlijke
zaken zoals religie alleen van enkeling tot enkeling worden gesproken. De enkeling
is dan de tegenhanger van de ‘massa’, die in de nieuwe democratie en met de opkomst
van de dagbladpers de overhand dreigt te krijgen: anonieme schrijvers spreken tegen
anonieme massa's.
De tweede tekst is geen reflectie op zijn methode, maar een voorbeeld van die
methode in actie. Het gaat om een poging de inwoners van Kopenhagen ‘onrustig te
maken’ en een eigen oordeel te laten vormen over wat hun christendom nu eigenlijk
voorstelt en wat het zou moeten betekenen christen te zijn.
We moeten er wel rekening mee houden dat deze tekst is toegespitst op
Kierkegaards tijd. Tegenwoordig laten niet zo veel mensen zich er meer op voorstaan
christen te zijn, of ‘waarheidsgetuige’. Aan de andere kant meen ik onder
intellectuelen de neiging te bespeuren het christendom weer ‘in ere te herstellen’, en
dan is het mijns inziens wel weer relevant om Kierkegaard te laten wijzen op wat er
in het Nieuwe Testament staat. Hij legt de nadruk op het doen van christelijke daden,
enigszins onprotestants dus. Tegelijkertijd blijft verlossing een kwestie van genade.
Groeten, ook aan Richtje,
Michal

Amsterdam, 1 juli
Beste Janna,
Enigszins ontdaan moet ik melden dat het mij waarschijnlijk niet gaat lukken voor
de achtste een artikel voor jullie blad te leveren. Niet voor de achtste en ook niet
later. Tijdens mijn pogingen op gang te komen werd ik steeds geconfronteerd met
een eigenaardig probleem - waar dan wellicht toch weer een aardige column in zou
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zitten...
Ik geloof dat het er bij Kierkegaard om gaat dat hetgeen je doet en denkt
doordrongen is van een soort innerlijkheid. Dat wil zeggen dat je je als individu
wezenlijk verhoudt tot hetgeen je produceert en tot degene aan wie je het richt. Het
lukt me niet om een vorm of stijl te vinden waarin aan die wensen wordt voldaan.
Het resultaat is niet ‘stichtelijk’ genoeg, of bevordert niet genoeg de onrust in de
richting van verinnerlijking. Je kent dat misschien wel, dat je iets leest en dat je je
ineens bewust wordt van de publieke sfeer van waaruit het geschrevene je is
toegekomen, en dat je niet begrijpt wat die tekst nu eigenlijk met jou te maken heeft.
De publicaties gaan een eigen leven leiden. Er zijn misschien schrijvers en lezers die
zich in die publieke sfeer goed thuis voelen en daar heb ik werkelijk niets op tegen
- de kunst en de politiek hebben hier hun eigen geldigheid en ik proef daar uitgebreid
en met veel genoegen van.
Het probleem is, dat ik geloof dat Kierkegaard streed tegen die wat wezenloze
publieke sfeer voorzover die zich met religie in wil laten, en het staat me tegen dat
in een artikel te beschrijven. (Zie je: de boodschap en de vorm zijn met elkaar in
strijd.) Je denkt nu misschien dat je met een zeloot te maken hebt. Een beetje is dat
ook wel zo. Mijn Kierkegaard-interpretatie mondt steeds meer uit in stilte. Dat is
niet bevorderlijk voor de verspreiding van zijn gedachtegoed, of voor mijn carrière
als ‘filosoof’ of voor de kopij van jullie blad, maar ik geloof dat die offers het waard
zijn.
Wellicht lukt het me ooit iets ter publicatie te schrijven en daarin mijn
‘innerlijkheid’ te bewaren. Ik geloof dat Kierkegaard dat probeerde, en daarom is de
categorie ‘de enkeling’ bij hem zo belangrijk. Hij droeg een groot deel van zijn werk
aan hem op - dat wil zeggen, aan zijn aandachtige lezer en in het bijzonder aan Regine
Olsen, het meisje met wie hij om onduidelijke redenen gebroken had maar dat hij
niet los kon laten.
Hoe ‘aards’ dit laatste ook klinkt (en dat geeft zeker te denken): bij Kierkegaard
gaat het allemaal om het christendom. Je zou misschien kunnen zeggen dat Jezus
geen onderscheid maakte tussen zoiets als een publieke en een individuele sfeer, en
dat hij wonderlijkerwijs steeds ‘de geest had’ of iets dergelijks. Mij lukt het niet om
liefdevol een tekst te schrijven en die een vreemde en toch ook enigszins vijandige
wereld in te slingeren - heb er misschien het vertrouwen gewoon niet voor.
En ja, een mooi alternatief is natuurlijk het wapen van de ironie en de zelfspot en
dat zou in zekere zin ook een weldaad zijn. Kierkegaard heeft dat zelf wel gedaan,
en dat heeft een aantal prachtige literair-filosofische werken opgeleverd. Maar het
blijft polemiek, wantrouwen. Tegen het einde van zijn leven schreef hij voornamelijk
nog
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teksten over de gelijkheid van alle mensen voor God, voor zover allen door hem
worden geliefd, en daarnaast ging hij steeds meer tekeer tegen de kerk die in zijn
ogen met het christendom aan de haal ging.
Hartelijke groeten, ook aan Richtje,
Michal

Amsterdam, 6 juli
Beste Michal,
Dank voor je weloverwogen peinzen. Toch willen wij ons nog niet geheel met
Michal-lege handen wanen - minder nog nu je een voorproef hebt gegeven van je
mooie stijl en ongemakzuchtige, gewetensvolle houding ten aanzien van je onderwerp.
Je zegt dat in het eigenaardige probleem om over Kierkegaard te schrijven, wellicht
een aardige column steekt... We zouden je dan ook willen vragen of je misschien
juist iets wil schrijven over de onmogelijkheid van het voorgenomen stuk over
Kierkegaard. Ik citeer Richtje, die mij weer schrijft: ‘zijn betekenisvolle, interessante
bevindingen bij het schrijven hoeven volgens mij niet te leiden tot valsspelen, maar
kunnen toch ook samengebald worden tot een aantal notities over de onmogelijkheid
van het stuk dat hij gedacht had te willen schrijven? Ik vind hem een tergend
gewetensvol, lief iemand! En hij schrijft goed, en echt vanuit de teentjes. Hij heeft
mij in elk geval met zijn uiteenzetting erg nieuwsgierig gemaakt, en ontroerd.’
Een dergelijk stuk dus zouden wij niet alleen graag willen plaatsen, maar bovenal
zelf ook heel graag willen lezen. Het zou heel persoonlijk en essayistisch van aard
kunnen zijn, en ook kort, als de woorden zich er niet overvloedig mee in willen laten.
Ik hoop dat deze mail niet al te veel duwt en trekt, en ik kan er natuurlijk vrede mee
hebben als je uitleg ook voor een columnesker stuk opgaat. Zelf - ongehinderd door
echte Kierkegaardkennis - lijkt me een artikel over de onmogelijkheid de eigen
innerlijkheid te bewaren of recht te doen, of over de onmogelijkheid binnen een
gekunstelde en deels anonieme publieke sfeer van enkeling tot enkeling te spreken,
hoogst interessant en belangwekkend. De frictie tussen het hart dat vol is en de mond
die niet kan overlopen, tussen de wezenloze publieke sfeer en de innerlijke religieuze,
die zich niet licht laten huwen - daar lijkt mij een prachtig stuk(je) in te kunnen
schuilen. Zou je een dergelijk stuk(je) nog in overweging willen nemen? Wij hopen
het zeer.
Met hartelijks,
Janna
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Amsterdam, 11 juli
Beste Janna,
Bedankt voor je mooie brief en de bemoedigende woorden. Je verzoek kwam voor
mij niet geheel onverwacht - ik had daar inderdaad ook zelf wat op aangestuurd,
misschien toch vooral omdat het onderwerp me zo bleef bezighouden en ik het nog
niet helemaal los wilde laten. Helaas - want dat zou toch mooi zijn, om voor dit
dilemma een oplossing te vinden die ons wat beide wensen betreft tevreden stelde.
‘En / én’ zou de lofzang op die oplossing moeten heten. Toch lukte dat me niet,
alhoewel ik nog een poging heb gewaagd, zoals jullie voorstelden en ik ook al had
bedacht. De andere kant, het publiek, wil voor mij niet genoeg tot leven komen en
zolang ik het probleem op tafel wil houden, column of niet, moet dat van het
christendom erin en dan willen mijn vingers niet meer verder typen.
Ik ben geneigd dat op te vatten als een mislukking, maar eigenlijk doet het me ook
juist wel goed, want mijn weerzin komt voort uit een versterkt besef van waar de
zaak wat mij betreft om draait. ‘Waar ben ik eigenlijk mee bezig?’ Dat klinkt een
beetje plat, maar het geeft toch aardig die ervaring weer. Als ik het dan zo graag over
het ‘christendom’ wil hebben - want via-via moet het daar mijns inziens wel over
gaan, als je over Kierkegaard schrijft - dan moet dat watje nu doet daarmee in
harmonie zijn. Een tekst schrijven die over het christendom gaat en die met het
christendom in overeenstemming is... dat zou een ‘goede boodschap’ opleveren, een
evangeliserende tekst! En dat zou een hele kunst zijn, om zoiets te schrijven.
Bovendien zijn we met vier, en wellicht meer, evangeliën al ruimschoots voorzien.
Nee, dat is natuurlijk lafheid, om me daar achter te verschuilen. Het zit me vooral
dwars dat ik wel geloof dat de weg die Jezus ons toonde goed is, maar dat ik er in
mijn leven maar weinig van terecht weet te brengen. Eerst doen - en er dan (eventueel)
over praten. Er alvast over te schrijven, dat is in dit geval vreemd: er is niets om over
te schrijven, behalve dit hier, wat je nu leest, deze overpeinzingen. Mooier wordt het
niet!
Bij Kierkegaard werd het trouwens wél mooier. Hij wendde dat christelijk
‘voorgevoel’ aan tot het schrijven van teksten waarin hij de bewegingen op de drempel
van het geloof tot poëzie verdichtte. Een van zijn pseudoniemen, Johannes de Silentio,
is zich er in Vrees en beven maar al te zeer van bewust dat hij de daden van de ‘held
van het geloof’ wel kan beschrijven, maar dat hij ze niet kan navolgen. Later schreef
Kierkegaard dat hij met die schrijverskunst geen haar dichter bij dat doel was
gekomen. Hij had er alleen mee laten zien dat hij een goed dichter
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was en een dergelijk talent doet niet terzake als het om het geloof gaat.
Zo woof hij zijn inspanningen misschien iets te gemakkelijk weg, want met die
gekke boeken van hem heeft hij toch heel wat mensen aan het denken gezet, en de
aard van zijn openlijk stichtelijke werk doet wel degelijk wat zuiniger en voorzichtiger
lezen. Ik zou me dus kunnen afvragen of het niet toch goed zou zijn om bij wijze
van spreken een voorschot te nemen op de zaligheid en vrijweg iets te schrijven over
een man die probeerde het contact met zijn lezer veilig te stellen waar het om deze
dingen gaat... Al was het maar om de herinnering in leven te houden - en de hoop.
Om de moeilijkheid nog eens van een andere kant te benaderen: misschien is het
willen publiceren van zo'n tekst niet alleen niet in harmonie met de betekenis van
het christendom, misschien is het er op een bepaalde manier wel aan tegengesteld.
Dat is het volgens mij ook wel voor zover een publicatie je positie in de wereld - de
wereld van respectabele burgers en markante persoonlijkheden - verstevigt (of de
tekst nu jubelend ontvangen wordt of ongelezen blijft, maar toch als publicatie nr. x
geldt). Daar is op zich niets mis mee, maar het maakt het wellicht zwaarder ermee
te breken. (En ik denk toch dat dat in het geval van het christendom wel zo is alhoewel ik om ons heen opvallend veel christenen zie die in onze maatschappij toch
riant meedraaien.)
Kortom - er is eigenlijk niet veel veranderd ten opzichte van mijn vorige brief.
Laten we de zaken wat gescheiden houden: een luidkeels ‘voorwaarts’ voor het
socialisme, een daverend applaus voor de muzikant en een ereplaats voor de schrijver
die ons het leven raak weet voor te spiegelen - maar de intimiteit van de stilte voor
daden van liefde.
Het is al laat en ik ben moe. Eigenlijk vind ik dat ons contact toch wel vruchtbaar
genoemd mag worden, ook al heeft het dan niet geleid tot een... ach, je begrijpt me
wel. Vast tot ziens!
Veel groeten,
Michal

Berlijn, 11 juli
Beste Michal,
Ik meng me even in de steeds meegelezen correspondentie tussen jou en Janna, vanuit
een rumoerig Berlijns internetcafé en met het schaamrood op de kaken. Hoewel Janna
mijn toestemming had gevraagd iets uit mijn email over jouw bedenkingen ten aanzien
van het stuk over Kierkegaard te citeren, had ik eigenlijk verwacht dat zij mijn
woorden vol woest zusterlijk idioom in een brief aan jou wel zou kui-
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sen. Excuses voor mijn talige ongewenste intimiteit omtrent de ‘teentjes’. Ik las het
terug in een stuip van slappe lach en verstarde gêne. Ik hoop maar dat je mijn woorden
mild en met de nodige zoutkorrels hebt gelezen en nu uitje geheugen wilt bannen.
Wat betreft je herhaalde weigering: die siert je. Toch is mijn hoop vreselijk koppig
en gaat de wet van de toenemende begeerte bij grotere weerstand hier zijn
gebruikelijke gang - die is hier ook inhoudelijk zeer gerechtvaardigd. Wat zou je
ervan vinden als we eventueel de briefwisseling met jou, in welgekozen delen, zouden
publiceren in ‘Lees mij’?
Hartelijke groet,
Richtje
Hierna volgt een vertaling van de eerste van twee ‘notities’ uit een bijlage getiteld
De enkeling bij het boek Het gezichtspunt betreffende mijn schrijverswerkzaamheid.
Het boek is geschreven rond 1848 en postuum verschenen in 1859. Zoals uit de eerste
noot van Kierkegaard zelf blijkt, was de tekst die hier vertaald is bedoeld als
toelichting bij de opdracht van een eerdere bundel stichtelijke redevoeringen. Het
grootste deel van deze tekst stamt dus uit 1846. Later heeft Kierkegaard de tekst
bewerkt en uitgebreid. Hij droeg een deel van zijn late werk op aan ‘die enkeling’,
met wie hij zowel zijn ex-verloofde Regine Olsen als zijn onbekende lezer bedoelde.
Hiermee wilde hij de aandacht vestigen op de manier waarop zijn teksten gelezen
zouden moeten worden; om tot een goed begrip van zijn werk te komen moest zijn
lezer zich bewust worden van zijn individualiteit en de neiging om zijn toevlucht te
nemen tot de anonimiteit van de menigte een halt toe roepen.
Bij het vertalen van deze tekst heb ik geprobeerd een goede balans te vinden tussen
het zo getrouw mogelijk weergeven van Kierkegaards eigenaardige stijl en het
produceren van een leesbare vertaling. Waar sommige zinnen toch nog duister blijven,
valt dat te wijten aan mijn keuze om niet al te veel te interpreteren. Een goed
voorbeeld van de manier waarop Kierkegaard het Deens naar zijn hand zette, is de
merkwaardige manier waarop hij het woord ‘menigte’ gebruikt. Dit begrip, een
sleutelwoord in deze tekst, verschijnt wisselend met en zonder lidwoord. Daarmee
zal hij hebben willen voorkomen dat we ons een concrete verzameling mensen
voorstellen, waar het hem meer te doen is om een bepaalde gemoedstoestand waarin
men kan verkeren te typeren. (Michal van Zelm)
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Bij de opdracht aan ‘Die enkeling’1
Søren Kierkegaard
Mijn beste! Aanvaard deze opdracht, die als in den blinde wordt gedaan, maar daarom
ook ongehinderd door enige bijbedoeling, in alle oprechtheid! Wie je bent, weet ik
niet; waar je bent, weet ik niet; hoe je heet, weet ik niet. Toch ben jij mijn hoop, mijn
vreugde, mijn trots en zonder het te weten mijn eer.
Het troost mij dat de gelegenheid er nu voor jou is, hetgeen ik tijdens mijn werk
en in mijn werk oprecht beoogd heb. Die gelegenheid was er echter niet geweest
indien - als dat al denkbaar zou zijn - het tot de goede toon had behoord om mijn
werk te lezen, of tenminste te doen alsof men het gelezen had, in de hoop daarmee
iets te winnen in de wereld. Dan had daarentegen het misverstand gezegevierd en
het had mij bovendien verblind, als ik niet gepoogd had te voorkomen dat iets
dergelijks gebeurde.
Enerzijds wordt dit mogelijk gemaakt door - zoals ik het zelf wens - een
bereidwilligheid om de stemming van de ziel en het gemoed te veranderen, zodat
men er geen aanspraak op maakt meer te doen en dus niets minder doet dan eisen
stellen, maar eerder nog een bekentenis aflegt. Anderzijds is het een doordachte en
weloverwogen visie op ‘het leven’, op ‘de waarheid’, op ‘de weg’.
Eén manier om het leven te beschouwen, is om ervan uit te gaan dat daar waar
menigte is, ook de waarheid is, dat het een behoefte van de waarheid zelf is om een
menigte aan haar zijde te hebben2. Een andere manier om het leven te beschouwen,
is om ervan uit te gaan dat overal waar menigte is, de onwaarheid is, zodat - om de
zaak voor een moment op de spits te drijven - zelfs wanneer alle individuen voor
zich in stilte de waarheid bezaten, toch, als ze en masse samen zouden komen (op
zo'n manier dat ‘de menigte’ op enigerlei wijze beslissende, stemmende, lawaaiige
of luidruchtige betekenis zou krijgen) de onwaarheid meteen ter plaatse zou zijn3.

1

2

3

Deze tekst, die nu toch bewerkt en beduidend uitgebreid is, was geschreven om de opdracht
aan ‘die enkeling,’ die is opgenomen in de bundel Stichtelijke redevoeringen in verschillende
geest, te begeleiden. Kopenhagen, voorjaar 1847.
Misschien is het toch het beste om eens en voor al op te merken - wat ook voor zichzelf
spreekt en wat ik ook nooit heb ontkend - dat met betrekking tot alle tijdelijke, aardse en
wereldlijke doelen menigte haar geldigheid kan hebben, zelfs haar geldigheid als het
beslissende, dat wil zeggen, als instantie. Maar over iets dergelijks praat ik immers niet,
evenmin als ik mij daarmee bezighoud. Ik heb het over het ethische, het ethisch-religieuze,
over ‘de waarheid’ en over dat de menigte ethisch-religieus gezien de onwaarheid is, als zij
als instantie voor wat ‘waarheid’ is moet doorgaan.
Misschien is het toch het beste, ook al lijkt het mij haast overbodig, om op te merken dat ik
natuurlijk niet op het idee zou kunnen komen er bezwaar tegen te maken dat er wordt gepreekt
of dat de ‘waarheid’ verkondigd wordt, al was het voor een groep van honderdduizenden.
Nee, maar als het zelfs maar een groepje van tien was en er gestemd moest worden, dat wil
zeggen, als de groep de beslissende instantie zou moeten zijn, als de menigte de uitslag zou
bepalen: dan is de onwaarheid er.
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Want ‘menigte’ is de onwaarheid. In het licht van de eeuwigheid, vroom en christelijk
beschouwd, is het namelijk zoals Paulus zegt: ‘slechts één bereikt het doel’4. Niet
vergelijkenderwijs, want in de vergelijking zijn dan immers toch ‘de anderen’
betrokken. Dat wil zeggen dat iedereen die ene kan zijn - daar zal God hem mee
helpen - maar dat slechts één het doel bereikt; en dat wil weer zeggen dat iedereen
zich voorzichtig moet inlaten met ‘de anderen’, wezenlijk alleen met God en met
zichzelf moet praten. Want slechts één bereikt het doel; en dat wil weer zeggen dat
de mens verwant is aan, of dat mens-zijn betekent verwant te zijn aan de godheid.
Wereldlijk, tijdelijk, druk, sociaal-vriendschappelijk heet het: ‘wat een
ongerijmdheid dat slechts één het doel zou bereiken. Het is toch veel waarschijnlijker
dat verscheidenen vereend het doel bereiken en wanneer we met velen zijn, dan wordt
het zekerder en gemakkelijker voor ieder op zich.’ Zeer zeker: dat is veel
waarschijnlijker en dat is wat alle aardse en tastbare doelen betreft ook juist. Het
wordt zelfs het enige ware wanneer men het de kans geeft om te heersen, want dan
schaft deze visie zowel God en eeuwigheid, als de verwantschap van de mensen met
de godheid af. Zij schaft haar af of reduceert haar tot fabel en zet het moderne - dat
trouwens het oude heidense is - ervoor in de plaats, waarin men ervan uitgaat dat
mens-zijn betekent: als exemplaar te behoren tot een met verstand begiftigde soort5,
oftewel dat de soort hoger is dan het individu, of dat er slechts exemplaren zijn, geen
individuen.
Maar de eeuwigheid, die zich hoog over de tijdelijkheid welft, kalm als het
nachtelijk firmament en God in de hemel, die vanuit de zaligheid van deze plechtige
rust, zonder dat het hem in het minst duizelt, overzicht houdt over deze ontelbare
miljoenen en iedereen kent, hij, de grote verhoorder, hij zegt: slechts één bereikt het
doel. Dat wil zeggen: iedereen kan het en iedereen zou die ene moeten worden, maar
slechts één bereikt het doel.
Waar er dus menigte is, of waar daaraan, dat er menigte is, beslissende betekenis
wordt toegeschreven, daar wordt niet gewerkt, daar wordt niet geleefd, daar wordt
niet gestreefd voor en naar het hoogste doel, maar slechts naar een of ander aards.
Want voor het eeuwige, beslissende, kan er slechts gewerkt worden waar er één is
en deze ene te worden, die iedereen kan zijn, betekent zich te willen laten helpen
door God. ‘De menigte’ is de onwaarheid.
Menigte - niet deze of gene, een levende of een gestorvene, een menigte aan
geringen of voornámen, aan rijken of armen enz., maar

4
5

Noot van de vertaler: vgl. 1 Kor. 9:24 waarin Paulus het leven volgens de wet van Christus
vergelijkt met een wedloop.
Noot van de vertaler: vgl. Aristoteles' formulering zoon logon echon (een met spraak begiftigd
wezen) en Seneca's rationale enim animal est homo (de mens is immers een rationeel wezen).
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naar het begrip verstaan6 - is de onwaarheid, omdat menigte ofwel volkomen
berouwloosheid en onverantwoordelijkheid oplevert, ofwel het
verantwoordelijkheidsbesef van de enkeling toch afzwakt door haar tot een
deelbepaling te maken. Kijk, er was geen énkele soldaat die Gaius Marius7 geweld
durfde aan te doen. Dat was de waarheid. Maar slechts drie, vier vrouwspersonen
die zich bewust waren of er een idee van hadden menigte te zijn, met toch een soort
hoop op de mogelijkheid dat niemand duidelijk kon zeggen wie het was, of wie er
begon: zij hadden de moed daartoe. Wat een onwaarheid!
De onwaarheid is er op de eerste plaats in gelegen dat het ‘de menigte’ is die doet
wat ofwel slechts de enkeling in de menigte doet, ofwel wat in ieder geval ieder voor
zich doet. Want een menigte is een abstract begrip dat geen handen heeft. Ieder voor
zich daarentegen heeft normaal gesproken twee handen en wanneer hij dan, een
enkeling, met zijn twee handen Gaius Marius grijpt, dan zijn het zíjn twee handen
en toch zeker niet die van zijn buurman, minder nog die van... de menigte, die geen
handen heeft.
Vervolgens is de onwaarheid erin gelegen dat de menigte er ‘de moed’ toe had,
daar er nooit iemand, niet eens de lafste van alle enkelingen, zo laf was als menigte
altijd is. Want iedere enkeling die zijn toevlucht neemt tot menigte en er zodoende
als een lafaard voor vlucht de enkeling te zijn - de enkeling die er ofwel de moed toe
heeft Gaius Marius geweld te doen, ofwel durft te bekennen dat hij die niet heeft hij draagt zijn deel aan lafheid bij aan ‘de lafheid’ die menigte is.
Neem het hoogste, denk aan Christus en heel het mensengeslacht, alle mensen die
geboren zijn en ooit geboren zullen worden: de situatie is die van het enkeling-zijn,
om als enkeling, los van alle anderen, met hem alleen te zijn, om als enkeling op
hem toe te treden en op hem te spuwen. Die mens is nooit geboren en zal nooit
geboren worden, die daartoe de moed en de brutaliteit had. Dat is de waarheid. Maar
toen ze menigte werden, toen hadden ze er de moed toe - vreselijke onwaarheid.
Menigte is de onwaarheid. Er is daarom in de grond niemand die het mens-zijn
meer veracht dan zij die er hun beroep van maken aan het hoofd te staan van menigte.
Laat er een enkeling bij zo iemand komen. Ja zeker, wat geeft hij daar om! Dat is
veel te weinig. Trots

6

7

De lezer zal zich dus herinneren dat hier met ‘menigte’ zuiver formeel de begripsbepaling
wordt bedoeld, niet wat men doorgaans onder ‘de menigte’ verstaat, wanneer het vermoedelijk
ook nog een kwalificatie moet zijn, wanneer men de mensen zelfzuchtig en irreligieus indeelt
in ‘de menigte’ en de voornamen en dergelijke. God in de hemel! Wat zou er van het religieuze
overblijven bij zo een on-mensen-gelijkheid! Nee, ‘menigte’ is het getal, het numerieke: een
hoeveelheid aan adellijken, miljonairs, hoogwaardigheidsbekleders, enz. - zodra het numerieke
in werking treedt is het ‘menigte’, ‘de menigte’.
Noot van de vertaler: Gaius Marius was een Romeins staatsman en legeraanvoerder over
wie Plutarchus vertelt dat hij zich op de vlucht voor Sulla in het stadje Minturno verscholen
hield, en daar in zijn vertrek verrast werd door een soldaat die was opgedragen hem te
vermoorden. Marius vroeg zijn belager of hij de moed had hem te vermoorden, waarop de
soldaat op de vlucht sloeg. (Marius, 39)
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wijst hij hem af. Er moeten er tenminste honderd zijn. En wanneer er duizend zijn,
dan buigt hij voor de menigte, kruipt voor ze. Wat een onwaarheid!
Nee, wanneer het een enkeling betreft, dan moet men uitdrukking geven aan de
waarheid door het menszijn te respecteren en als het misschien, zoals men het wreed
zegt, een arme stakker is, dan is het dít wat men zou moeten doen: men zou hem in
zijn beste kamer moeten uitnodigen en wanneer men beschikt over verschillende
stemmen, de meest liefhebbende en vriendelijkste gebruiken. Dat is de waarheid.
Menigte is de onwaarheid. Daarom werd Christus gekruisigd, omdat hij, ook al richtte
hij zich tot allen, niets met menigte te maken wilde hebben, omdat hij op generlei
wijze geholpen wilde worden door een menigte, omdat hij in dat opzicht
onvoorwaardelijk afstootte, geen partij wilde oprichten, geen stemming wilde toelaten,
maar wilde zijn wat hij was, de waarheid die zich verhoudt tot de enkeling.
Daarom is iedereen die de waarheid waarachtig wil dienen vanzelf op een of andere
manier martelaar; ware het mogelijk dat een mens nog voor zijn geboorte zou kunnen
besluiten waarachtig ‘de waarheid’ te dienen, dan is ook hij juist daardoor - wat
verder zijn martelaarschap ook zou worden - nog voor zijn geboorte martelaar. Want
een menigte voor zich te winnen is nog niet zo'n grote kunst. Daarvoor is slechts wat
talent nodig, een zekere dosis onwaarheid en wat kennis van de menselijke
hartstochten. Maar geen enkele waarheidsgetuige - ach, en dat zou toch ieder mens,
jij en ik, moeten zijn - durft zich in te laten met menigte. De waarheidsgetuige die
natuurlijk niets met politiek te maken heeft en er naar zijn beste vermogen over waakt
dat hij niet voor een politicus wordt aangezien de godvruchtige daad van de
waarheidsgetuige bestaat erin zich in te laten, indien mogelijk, met allen, maar steeds
individueel, te praten met ieder afzonderlijk, in straten en stegen - om uit elkaar te
drijven of om tegen menigte te praten, niet om menigte te vormen, maar opdat er
toch een of andere enkeling uit de bijeenkomst naar huis mocht gaan en enkeling
worden.
‘Menigte’ daarentegen, wanneer zij wordt genomen als beslissende instantie in
verhouding tot ‘de waarheid’, haar oordeel als hét oordeel, verafschuwt hij, de
waarheidsgetuige, meer nog dan een zedig jong meisje de dansvloer. En degenen,
die met ‘menigte’ praten, alsof die een beslissende instantie is, hen beschouwt hij
als werktuig van de onwaarheid. Want, om het nog eens te herhalen: wat er in de
politiek en op dergelijk terrein soms volledig, soms ten dele geldig is, dat wordt
onwaarheid wanneer het wordt overgebracht naar het terrein van de intellectualiteit,
de geest en de religie.
En dan nu voorzichtigheidshalve, wellicht overdreven, nog dit: onder ‘waarheid’
versta ik steeds ‘eeuwige waarheid.’ Maar politiek en dergelijke hebben niets met
‘eeuwige waarheid’ van doen. Een politieke stroming die er in de zin van ‘eeuwige
waarheid’ ernst van zou maken

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

18
‘eeuwige waarheid’ in de werkelijkheid te brengen, zou zich op hetzelfde ogenblik
in de eminentste zin de meest ‘onpolitieke’ tonen, die zich laat denken.
Menigte is de onwaarheid. En ik zou kunnen huilen, in ieder geval kan ik leren
verlangen naar de eeuwigheid, wanneer ik aan de ellende van onze tijd denk (zelfs
nog vergeleken met de grootste ellende van de oudheid): dat de dagbladpers en de
anonimiteit het [de situatie, MvZ] nog waanzinniger maken met behulp van ‘publiek’,
dat dan eigenlijk het abstracte begrip is dat er aanspraak op maakt de beslissende
instantie te zijn in verhouding tot ‘de waarheid.’ Want bijeenkomsten die hier
aanspraak op kunnen maken, vinden zeker niet plaats. Dat een anonymus, met behulp
van de pers, dag in, dag uit (ook met betrekking tot het intellectuele, het ethische en
het religieuze) gezegd kan krijgen wat hij wil, waarvan hij persoonlijk wellicht niet
in de verste verte het minste durfde te zeggen in de situatie van de individualiteit,
dat hij iedere keer dat hij zijn - ja, mond kan men het toch niet noemen - zijn keelgat
openzet, zich in een keer kan wenden tot duizend maal duizenden, duizend maal
duizenden zo ver kan krijgen het gezegde na te zeggen... en niemand heeft de
verantwoordelijkheid! Dat niet eens, zoals in de oudheid, de relatief berouwloze
menigte almachtig is, maar de absoluut berouwloze: Niemand, een Anonymus, de
Schrijver, een Anonieme, het Publiek, bij tijd en wijle zelfs anonieme intekenaars,
aldus: Niemand. Niemand! God in de hemel, en dan noemen de staten zich zelfs
christelijke staten.
Laat men niet zeggen dat ‘de waarheid’ de leugen en de dwaling dan toch weer
met behulp van de pers kan achterhalen. O, jij, die zo spreekt, ga eens bij jezelf te
rade: durf je te beweren dat de mensen, en masse genomen, er net zo snel toe over
zullen gaan naar waarheid te grijpen, die niet altijd lekker smaakt, als naar onwaarheid,
die altijd lekker is klaargemaakt, laat staan wanneer dat op de koop toe gepaard moet
gaan met een erkenning van het feit dat men zich heeft laten bedriegen! Of durf je
gewoonweg te beweren dat ‘de waarheid’ zich even vlot laat begrijpen als onwaarheid,
die geen basiskennis vereist, geen scholing, geen tucht, geen onthouding, geen
zelfverloochening, geen redelijke zorg voor zichzelf, geen langzaam werken! Nee,
‘de waarheid’ - die ook deze onwaarheid verafschuwt: als enige doel verspreiding
na te streven - is niet zo vlug ter been. Zij kan in de eerste plaats niet met het
fantastische uit de voeten, dat het onware is. Haar informant is slechts een enkeling.
En haar mededeling is vervolgens weer tot de enkeling gericht, want deze
levensbeschouwing, die van de enkeling, is juist de waarheid. De waarheid kan noch
medegedeeld noch ontvangen worden, dan om zo te zeggen voor Gods ogen, niet
zonder hulp van God, niet zonder dat God erbij betrokken is, de tussenbepaling is,
zoals hij de waarheid is. Zij kan daarom slechts medegedeeld en ontvangen worden
door ‘de enkeling’,
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die wat dat betreft iedere mens zou kunnen zijn die leeft. De bepaling is gewoonweg
die van de waarheid in tegenstelling tot het abstracte, het fantastische, het
onpersoonlijke, waarheid in tegenstelling tot ‘menigte’, ‘het publiek’ dat God uitsluit
als tussenbepaling (want de persoonlijke God kan geen tussenbepaling zijn in een
onpersoonlijke verhouding) en daarmee ook de waarheid, want God is de waarheid
en haar tussenbepaling.
Iedere mens afzonderlijk te eren, onvoorwaardelijk iedere mens, dat is de waarheid
en dat betekent God te vrezen en ‘de naaste’ lief te hebben, maar ethisch-religieus
‘menigte’ te beschouwen als de beslissende instantie in verhouding tot ‘waarheid’,
dat betekent God te ontkennen en kan dan ook onmogelijk betekenen ‘de naaste’ lief
te hebben. En ‘de naaste’, dat is de absoluut ware uitdrukking voor mensen-gelijkheid.
Als iedereen de naaste waarachtig lief zou hebben als zichzelf, dan was volkomen
mensen-gelijkheid onvoorwaardelijk bereikt. Iedereen die de naaste waarachtig
liefheeft, geeft onvoorwaardelijk uitdrukking aan mensen-gelijkheid. Eenieder die,
ook al bekent hij, zoals ik, dat zijn streven zwak en onvolkomen is, er zich toch
bewust van is dat de opdracht luidt: de naaste lief te hebben, die is zich er ook van
bewust wat mensen-gelijkheid is. Maar nog nooit heb ik in de Heilige Schrift dit
gebod gelezen: gij zult de menigte liefhebben, minder nog: gij zult, ethisch-religieus,
in de menigte de beslissende instantie met betrekking tot ‘waarheid’ zien. Toch, het
laat zich verstaan, de naaste lief te hebben is zelfverloochening, de menigte lief te
hebben of te doen alsof men ervan houdt, haar tot de beslissende instantie met
betrekking tot ‘de waarheid’ te maken, dat is de weg tot concrete machtsverwerving,
de weg tot allerhande tijdelijk en wereldlijk voordeel. Bovendien is het de onwaarheid,
want menigte is de onwaarheid.
Maar hij die deze visie aanvaardt, die toch zelden wordt verkondigd - want dit komt
vaker voor: dat iemand gelooft dat de menigte de onwaarheid is, maar wanneer die,
de menigte, zijn mening gewoon en masse wil aannemen, dan is alles in orde - hij
erkent immers zelf dat hij de zwakke en onmachtige is. Hoe zou een enkeling ook
weerstand kunnen bieden aan de velen die de macht hebben! En dit zou hij dan ook
niet kunnen wensen: de menigte aan zijn zijde te krijgen om die visie door te drijven,
dat de menigte, ethisch-religieus, als beslissende instantie beschouwd, de onwaarheid
is. Dat zou toch betekenen dat hij zichzelf in de maling zou nemen. Al bestaat deze
visie van begin af aan in de erkenning van de zwakheid en de onmacht, en lijkt zij
misschien daarom maar weinig aanlokkelijk en wordt zij misschien daarom zo zelden
gehoord: dan heeft zij toch het voor-
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deel dat zij eerlijk is, dat zij niemand beledigt, geen mens, dat zij geen onderscheid
maakt, geen enkel.
Menigte bestaat immers uit enkelingen. Het moet dus in ieders macht liggen te
worden wat hij is: een enkeling. Van enkeling te zijn is niemand, niemand uitgesloten,
behalve hij, die zichzelf uitsluit door ‘menig’ te worden. Menigte te worden, menigte
om zich heen te verzamelen, betekent daarentegen nadruk te leggen op wereldlijk
onderscheid. Zelfs de meest welmenende die hierover praat, kan een ander
gemakkelijk beledigen, maar dan heeft de menigte weer macht, invloed, aanzien en
heerschappij en ook dan ligt de nadruk op het wereldlijk onderscheid, dat als het
heerst de enkeling negeert als zijnde de zwakke en onmachtige, dat de eeuwige
waarheid tijdelijk-wereldlijk negeert: de enkeling.
Opm. De lezer zal zich herinneren dat dit (waarvan het begin ook gekenmerkt wordt
door een stemming van dat ogenblik, toen ik me vrijwillig blootstelde aan de verrotting
van het literaire gepeupel) oorspronkelijk geschreven is in 1846, zij het later bewerkt
en beduidend uitgebreid. Het leven heeft sinds die tijd, almachtig als het is, ook zijn
licht laten schijnen over die stelling, dat menigte, ethischreligieus, als instantie
beschouwd, de onwaarheid is8. Waarlijk, daar ben ik van gediend; zoals ik daarmee
zelf ben geholpen mezelf beter te begrijpen, zo zal ik zeker ook nu al volkomen
anders worden begrepen dan die keer dat mijn zwakke, eenzame stem werd aanhoord
als een belachelijke overdrijving, terwijl die nu nauwelijks wordt gehoord als gevolg
van de luidruchtigheid waarmee men tegenwoordig over hetzelfde praat.
Vertaling: Michal van Zelm

Morele strekoefeningen
Piet Meeuse
In 1956 publiceerde Günther Anders het eerste deel van zijn filosofische hoofdwerk,
Die Antiquiertheit des Menschen. Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen
Revolution. (Het tweede deel verscheen in 1980.) Het is een analyse van de
doorslaggevende rol die techniek speelt in de moderne samenleving. De centrale
stelling die hij daar-

8

Noot van de vertaler: Kierkegaard doelt hier waarschijnlijk op de Europese revoluties van
1848, waarin de rol van de pers aanzienlijk was en die er mede aanleiding toe was dat
Denemarken in 1849 een constitutionele monarchie werd, waarmee de macht van de koning
sterk afnam.
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in uitwerkt laat zich als volgt samenvatten: er is een fatale discrepantie ontstaan
tussen wat we als mens kunnen maken (in het Duits: herstellen) en wat we ons kunnen
voorstellen.
Anders' denken werd beslissend beïnvloed door de twee catastrofes die de wereld
naar zijn idee onherstelbaar veranderd hadden (de vernietigingskampen van de Nazi's
en de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki). Volgens hem heeft de
technologische beschaving ons in een situatie gebracht die zulke vèrstrekkende
consequenties heeft, dat we ons helemaal niet meer kunnen voorstellen in wat voor
werkelijkheid we leven.
Hij spreekt onder andere over de ‘Prometheïsche schaamte’ die ons zou bevangen
tegenover de apparaten die we zelf maken: ze functioneren beter en foutlozer dan
wijzelf. En als een van de eersten analyseerde hij in dit boek ook de bedrieglijke
werking van een (toen nog nieuw) medium als televisie.
In het hoofdstuk Über die Bombe und die Wurzeln unserer Apokalypse-blindheit
bespreekt hij de consequenties van de uitvinding van de atoombom als een beslissend
keerpunt in de geschiedenis van de mens, en hoe het komt dat we daar zo gelaten op
reageren: dat is ons gebrek aan voorstellingsvermogen. De kloof tussen wat we
technisch kunnen enerzijds, en wat we ons nog kunnen voorstellen of wat we in staat
zijn te voelen anderzijds is zo groot geworden, dat die naar de mening van Anders
levensbedreigend is. Hij noemt dat ‘das Prometheische Gefälle’ (het ‘Prometheïsche
niveauverschil’ of de ‘Prometheïsche discrepantie’,) omdat wij niet zijn opgewassen
tegen de ‘Prometheus in ons’.
In de hier vertaalde paragraaf 13 uit dit hoofdstuk doet hij een klemmende oproep
tot wat hij beschouwt als de enige remedie: we zullen de capaciteit van ons voelen
en ons voorstellingsvermogen zodanig moeten oprekken, dat we weer opgewassen
zijn tegen de (zelfgeschapen) technische realiteit waarin we leven.
Nu, vijftig jaar na dato, kunnen Anders' analyses en zijn oproep misschien een nogal
overspannen indruk maken, en tegenover zijn kritiek op onze blindheid voor de
apocalyps zou je kunnen stellen dat hijzelf leed aan een ‘apocalypsverblinding’. Maar
dat neemt niet weg dat er nog altijd veel waars schuilt in zijn constatering dat we
niet of nauwelijks in staat zijn ons een adequaat beeld te vormen van de technologische
realiteit, laat staan dat we affectief en moreel raad weten met de consequenties ervan.
Behalve aan massavernietigingswapens valt hierbij ook te denken aan ontwikkelingen
in de biotechnologie en de medische wetenschap. Daarom heeft zijn oproep tot
‘morele strekoefeningen’ nog weinig aan actualiteit ingeboet.
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Uit Die Antiquiertheit des Menschen. Über die Seele im Zeitalter der zweiten
industriellen Revolution van Günther Anders, vertaald door Piet Meeuse.

De ontwikkeling van de morele fantasie en de kneedbaarheid van
het gevoel
Günther Anders
§13
Over de oefening die nu noodzakelijk is
Aangezien de discrepantie1 een feit is; aangezien we als voelende wezens nog altijd
in het rudimentaire stadium van de thuiswerker verkeren, waarin we met moeite
berouw kunnen hebben over een enkel zelf gedood mens, terwijl we als doders of
zelfs als producenten van lijken reeds het trotse stadium van de industriële
massaproductie bereikt hebben; aangezien de prestaties van ons hart: onze remmingen,
onze angsten, onze zorg, ons berouw zich omgekeerd evenredig ontwikkelen aan de
reikwijdte van onze daden (dus naarmate die toeneemt, verder inkrimpen) - zijn wij,
voor zover de gevolgen van deze discrepantie ons niet daadwerkelijk vernietigen,
de meest verscheurde, meest uit balans geraakte, inhumaanste wezens die ooit bestaan
hebben. Vergeleken met deze huidige breuk waren de antagonismen waarvoor de
mens tot nog toe een oplossing moest vinden in feite ongevaarlijk. Of het nu het
antagonisme tussen ‘lichaam en geest’ was, of dat tussen ‘plicht en neiging’ - hoe
vreselijk de innerlijke strijd in ons ook mocht woeden, elke onenigheid was toch
altijd nog een menselijk gegeven voorzover het zich als strijd manifesteerde; met
elkaar in strijd waren de krachten toch nog op elkaar betrokken; als slagveld van
beide strijdende machten wist de mens ten minste zijn bestaan nog onbetwist te
behouden. Dat het een en dezelfde mens was die zichzelf bestreed in de elkaar
bestrijdende krachten, dat stond buiten kijf. En omdat de strijdende partijen elkaar
niet uit het oog verloren - de plicht niet de neiging, en de neiging niet de plicht waren
het contact en het bij-elkaar-horen van beide toch verzekerd, en was de mens nog
als mens aanwezig.
Zo niet nu. Zelfs deze minimale garantie van de identiteit is nu verspeeld. Want
het ontzettende van de tegenwoordige toestand be-

1

Noot van de vertaler: het woord ‘Gefälle’, dat vertaald kan worden als ‘hoogteverschil’ of
‘niveau-verschil’, of ‘verval’ (van een rivier), gebruikt Anders om de discrepantie aan te
duiden die naar zijn inzicht is ontstaan tussen het menselijk vermogen tot maken (herstellen)
enerzijds, en ons vermogen tot voorstellen en voelen anderzijds. Terwijl het eerste zich in
de techniek enorm heeft ontwikkeld, zijn de andere vermogens daarbij ver achter gebleven.
‘Discrepantie’ leek me de beste vertaling.
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staat er immers juist in, dat er helemaal geen sprake kan zijn van een strijd, dat alles
veeleer vredig en in orde schijnt te zijn, en dat een collectieve smile de situatie verhult.
Omdat de vermogens uit elkaar zijn gegroeid, zien ze elkaar al niet meer; omdat ze
elkaar niet meer zien, komen ze al niet meer met elkaar in contact; omdat ze niet
meer met elkaar in contact komen, doen ze elkaar al geen pijn meer. Kortom: de
mens bestaat helemaal niet meer als mens, alleen nog de handelende of producerende
enerzijds, en de voelende anderzijds; de mens als producerend wezen of als voelend
wezen; en alleen deze gespecialiseerde mensfragmenten zijn reëel. Wat ons tien jaar
geleden met zoveel afschuw vervulde: dat dezelfde mens funktionaris in het
vernietigingskamp en een goede huisvader kon zijn, dat beide fragmenten elkaar niet
in de weg zaten omdat ze elkaar al niet meer kenden, deze ontstellende onnozelheid
van het ontzettende is geen uitzonderlijk geval gebleven. Wij allen zijn de opvolgers
van deze in de waarste zin schizofrene wezens.
Als dat zo is, dan bestaat - als nog niet alles verloren is - de beslissende morele
opgave van nu in de ontwikkeling van de morele fantasie, dat wil zeggen in de poging
om de discrepantie te overwinnen, om de capaciteit en de elasticiteit van ons
voorstellingsvermogen en ons voelen aan te passen aan de maat van onze eigen
producten en de onafzienbare omvang van wat we kunnen aanrichten. Om ons dus
als voorstellende en voelende wezens gelijk te schakelen met ons als makers.
Het heeft een hele generatie, die van de vijftigers van nu, gefascineerd toen Rilke
in zijn laatste gedichten met betrekking tot voelen sprak over ‘leisten’ (presteren, tot
stand brengen) met name over het ‘nicht leisten’, of duister verwijzend naar een
toekomst over ‘noch nicht leisten’. (Bijvoorbeeld over het ‘leisten der Liebe’ in de
Duineser Elegien.) Wat Rilke daarmee wilde zeggen, had weliswaar niets te maken
met het door ons bedoelde feit - dat we wat fantasie en gevoel betreft niet opgewassen
zijn tegen onze eigen producten en de gevolgen daarvan -, en als hij klaagde, was
dat op grond van andere ervaringen. Maar de gedachte dat men ook tot voelen in
staat moet zijn, was in de literatuur van die tijd verder nergens uitgesproken. En als
wij gefascineerd waren door dat woordje, dan was dat omdat we zonder de reden te
doorzien bespeurden dat met die verwijzing naar een ontoereikend voelen inderdaad
een beslissend actueel manco, en met het ook werkelijk ‘gepresteerde’ voelen een
beslissende opgave van deze tijd was getroffen.
Of datgene wat we nu dienen te ‘presteren’, wel gepresteerd kan worden, of het
mogelijk is de ‘discrepantie’ te overwinnen, dus het volume van ons
voorstellingsvermogen en ons gevoel bewust te vergroten, dat weten we helemaal
niet. Misschien is de veronder-
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stelling van de onmogelijkheid juist, en is de capaciteit van ons voelen onveranderlijk
(of tenminste niet willekeurig te vergroten). Als dat het geval is, is de situatie
hopeloos. Maar de moralist kan deze veronderstelling niet zomaar accepteren.
Misschien is luiheid de oorzaak; misschien is het een ongetoetste theorie van het
gevoel. Zelfs wanneer hij het heel onwaarschijnlijk acht dat de grenzen te doorbreken
zijn, moet hij, op zijn minst van zichzelf, eisen dat hij het probeert. Want alleen in
het daadwerkelijke experiment kan over mogelijkheid of onmogelijkheid worden
beslist. Nadenken over de vraag of opzettelijke verruimingen of zelfs nieuwe creaties
van het gevoel ook vroeger al eens zijn ondernomen, kan hij achteraf doen; en dat
zal hij ook doen. Maar eerst komt het er uitsluitend op aan dat hij met het experiment
begint, dus ‘morele strekoefeningen’ probeert te doen, dat hij de gewone prestaties
van zijn fantasie en gevoel oprekt, kortom: dat hij geestelijke oefeningen doet om de
naar het heet vastliggende ‘proportio humana’ van zijn voorstellingsvermogen en
zijn voelen te overschrijden.
De schrijver van deze regels is zich er volledig van bewust dat deze passage in zijn
tekst geen ‘tekst’ in de gebruikelijke zin meer is; en dat hij de lezer hier niet meer
eenvoudig als ‘lezer’ aanspreekt. Maar uiteindelijk bestaan er waarschijnlijk helemaal
geen teksten waarvan de raison d'être niet bestaat in iets dat meer is dan tekst. De
raison d'être van onze tekst hebben we hier bereikt.
Dat zijn oproep iets gewelddadigs heeft, is hem eveneens duidelijk. Inderdaad
herinnert zijn eis dat de mens zijn vermogens bewust moet verruimen, frappant aan
die gewelddadige, overdreven eisen die hij bij de uiteenzetting over ‘human
engineering’ geschilderd, en zo fel afgewezen heeft. Maar naar zijn idee blijft er
niets anders over. De wapens van de aanvaller bepalen die van de verdediger. Als
het ons noodlot is, te leven in een (door onszelf gemaakte) wereld die zich door haar
overmaat onttrekt aan onze voorstelling en ons voelen en ons daardoor in dodelijk
gevaar brengt, dan moeten wij proberen deze overmaat in te halen.
‘Inhalen’ zeg ik. En daarmee is het verschil tussen de bedoelingen van ‘human
engineering’ en die van onze pogingen duidelijk genoeg aangegeven. Terwijl ‘human
engineering’ ons probeert te veranderen om ons ‘sicut gadgets’ te maken, dus volledig
conform aan de apparatenwereld, hopen wij met onze pogingen de apparatenwereld
‘in te halen’ - en wel zó in te halen zoals men een uitgeworpen lijn ‘inhaalt’, dat wil
zeggen: hem terug te halen.
Concrete aanwijzingen voor de uitvoering van deze pogingen, of zelfs maar
omschrijvingen van wat zich daarin afspeelt, lijken mij niet mogelijk. Zij onttrekken
zich aan de mededeling. Het laatste wat zich
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nog net laat omschrijven is het stadium op de drempel, het ogenblik dus dat voorafgaat
aan de eigenlijke actie; het moment waarop de experimenterende zich zijn opgave
stelt, waarop hij zich het tot dan toe niet voorgestelde en niet gevoelde ‘voorzegt’,
om het ‘innerlijk zwijn’, de onwillige fantasie en het luie gevoel, uit hun tent te
lokken en te dwingen tot het volbrengen van het opgedragen werk. Zoals de
uitdrukking ‘voorzeggen’ aanduidt, gaat het om een oproep; maar niet, zoals bij een
beroep op het geweten, om een roep die primair gehoord wordt, maar een die men
zelf roept, want men roept immers over de kloof van de discrepantie heen, alsof de
aan de andere kant van de kloof achtergebleven vermogens personen waren; en zij,
de fantasie en het gevoel, zijn het die moeten luisteren, of die men om te beginnen
wil leren luisteren.
Maar daarmee is dan ook alles gezegd wat onder woorden te brengen is. Want
over wat er na dit drempelogenblik gebeurt, over het eigenlijke ontwaken van de
vermogens, over hun tastende pogingen om uit hun schulp te kruipen, over hun
inspanningen om zich te meten met de hun als taak opgegeven onderwerpen, kortom,
over de zelfverruiming als zodanig, is niets meer mee te delen.
Het is onbetwistbaar dat deze omschrijving doet denken aan die van religieuze
ervaringen. De schrijver ontkent dat niet. Hij zou er zelfs niets op tegen hebben als
men de zelfverandering vergeleek met de in de geschiedenis van de mystiek vaak
beschreven praktijken, mits men het woord ‘mystiek’ maar niet, zoals gebruikelijk,
op een vage manier gebruikt, maar daaronder de pogingen verstaat om zich met hulp
van zelfveranderingstechnieken toegang te verschaffen tot toestanden, regionen of
dingen, waarvan men anders uitgesloten blijft. Dat probleem zal ik in het Aanhangsel
meer in detail behandelen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het in ons geval om
een echte mystieke handeling gaat. Ondanks deze overeenkomst blijft het onderscheid
fundamenteel: want terwijl de mysticus metafysische regionen probeert te ontsluiten,
en in het feit dat deze gewoonlijk onbereikbaar voor hem blijven zelf iets metafysisch
ziet (namelijk het gevolg van zijn eigen metafysisch inferieure positie), gaat het bij
onze pogingen om het greep krijgen op dingen waarover wij beschikken, ja, zelfs op
dingen, zoals de bom, die we zelf gemaakt hebben, dingen dus die voor ons geenszins
onbereikbaar zijn, maar slechts voor ons als voelende en als voorstellende wezens.
Wat overbrugd moet worden is dus beslist geen transcendentie, maar hooguit een
‘immanente transcendentie’, dat wil zeggen; de ‘discrepantie’.
Maar hoe we de inspanning van die overbrugging ook benoemen, ze onttrekt zich
aan beschrijving. En het enige dat telt is het daadwerkelijk proberen.
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Stabat Mater
Ann Meskens
Voor Roman
Middaguur. Ik wandel met mijn zoontje. We zingen.
Pa-ra-plu-ke. Pa-ra-sole-ke.
Mijn moeder zong het liedje lang geleden voor mij, ik zing het op deze zonnige
dag opnieuw voor mijn kind, zo eenvoudig kan geschiedenis zijn.
Het is warm, zegt hij.
Het is heet, zeg ik.
Ons gebabbel gaat bij voorkeur over niets.
Wij zijn lichtvoetigen op zoek naar nergens. Helaas schijnt de zomerzon genadeloos
neer op dit drukke plein waar wij wandelen, ook op ons. Er is nauwelijks schaduw
en we hebben geen parasoleke bij de hand. Zo vluchten wij, een grote en een kleine
flaneur, even later toch opgelucht een oude barokke kerk binnen. Achter de zware
kerkdeuren weet ik de koelte, de stilte ook en het duister.
Na het oogverblindende licht buiten is het moeilijk kijken in deze donkere
godsruimte. Enkel wat flakkerende kaarsjes voor een witmarmeren piëtabeeld geven
ietwat schijnsel. Ook een heidens jongetje van drie wil op toevallig kerkbezoek
dolgraag een kaarsje branden en ik til hem lachend op. En zo, met hem opgetogen
in de omhelzing van mijn armen, kijk ik omhoog.
Ik zag de befaamde uitbeelding zo vaak, in deze kerk en in andere, maar pas nu
zie ik het beeld zoals het wellicht moet worden gezien. De moeder gods die vol smart
neerkijkt op haar eniggeboren zoon die dood en gebroken in haar armen ligt. De
draagwijdte van deze pijn. En ikzelf die voor dit beeld mijn enig zoontje in de armen
hou, piepjong nog, springlevend en verheugd om een kaarsje. De draagwijdte van
dit geluk.
Het spiegelbeeldige ervan treft me in één verschrikkelijke tel. Als versteend denk
ik: Pietà. Italiaans. Compassio. Latijn. Heb medelijden met de moeders.
En ik, zo vaak de verlichte geest en de vrolijke godloochenaar, druk mijn zoon
dicht tegen me aan, en ik hoor mezelf met hese stem stamelen: ‘Mijn god, dat hij
behouden blijft.’ En ik denk allereerst aan oorlogsgeweld dat hem zou wegmaaien.
‘Ik schrijf’, zegt de geschiedenis, ‘lees mij.’
Het verhaal, bijvoorbeeld, van die vrouw die al haar kinderen interbellum baarde,
allemaal tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in. Bij de vijfde jongen had
een buurman haar bruut lachend toegeroepen: ‘Wéér een jongen, het zullen toch niet
allemaal soldaatjes zijn!’ Al erg oud vertelde ze dat het toch was alsof
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die middag een zwaard haar hart doorboorde, toen al. En toen brak de Tweede
Wereldoorlog uit. En toen werden vier jongens opgeroepen.
De helft was ze in de oorlog kwijtgeraakt.
De helft had ze na de oorlog teruggevonden.
Het is altijd hetzelfde liedje. En wanneer deze vrouw zelf al erg dicht bij de dood
was, had ze nog die pijn in de ogen, een moederdier dat jong kwijtraakte. Het is de
oudste pijn.
Maakt het uiteindelijk zoveel verschil of deze vrouw een Belgische, Nederlandse
of Duitse moeder was?
Stabat mater dolorosa
luxta crucem lacrimosa

Zowel gelovigen als ongelovigen kunnen huiverend naar één van de vele bewerkingen
van de Stabat Mater luisteren en erdoor bewogen worden. Het droevigste gedicht
ooit.
De moeder stond door smart bevangen
en met tranen langs haar wangen

De tekst is evenzeer een pietà. Het kind dat sterft en de ontroostbare moeder. Het
liturgische gedicht werd in de 13de eeuw in Italië of Frankrijk in het Latijn
opgeschreven, men weet niet door wie. De klaagzang wordt al eeuwenlang herhaald,
vertaald, getoonzet. Door Poulenc, Dvořák, Haydn, Pergolesi. Door meer dan
vierhonderd componisten.
Hoe verdrietig en verloren
was de toch zo uitverkoren
moeder die hem 't leven gaf

Het is vooral de menselijkheid die in deze tekst treft, de moeder Maria die de zoon
gedragen en gebaard heeft en, zo begrijp ik het toch, voor wie de context van zijn
dood - dat hij Gods zoon is, dat hij de mensheid redt, dat hij een wereldgodsdienst
sticht - bij het eerste aanschouwen en ook uiteindelijk niet uitmaakt. Zij is haar kind
kwijt, zij rouwt dus. Zíj had geen goddelijk plan met hem, de goden boven haar hoofd
wel, en zij was, god ja, uitverkoren.
Laat mij delen in uw pijn
Laat mij huilen aan uw zijde

Halfweg de klaagzang laat een ik-figuur door de com-passio - het mede-lijden met
de treurende moeder - de vertelling waar worden. De tekst was van bij het begin
bedoeld voor persoonlijke meditatie. Het is een welbewuste techniek; door de aandacht
slechts op één thema te houden en zich intens erin te verdiepen, verplaatst diegene
die mediteert zich in het gebeuren. Hij wordt door zijn verbeeldingskracht getuige
en deelnemer. Het was en is bovenal oefenen in compassio.
Leert de geschiedenis ons íets?
Iets als compassio, bijvoorbeeld?
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In 1938 schreef de Engelse schrijfster Virginia Woolf een beschouwing over oorlog,
getiteld Three Guineas. De tekst was een soort brief in antwoord op een Londens
advocaat die Woolf gevraagd had hoe zij dacht dat ze oorlog konden voorkomen.
Na de verschrikkingen van de groote oorlog - waar de meeste Europeanen overmoedig
en overnaïef waren ingestapt - hield deze vraag de intellectuelen bezig.
Heel wat onder hen veroordeelden heel fel het fenomeen oorlog, mannen én
vrouwen. Paul Valéry schreef: ‘En op dit moment zien we dat de afgrond van de
geschiedenis groot genoeg is voor iedereen. We beseffen dat een beschaving broos
is als het leven.’ Einstein die een nieuw verband tussen massa en energie had kunnen
bedenken en Freud die de gehele latere psycho-analyse had gegrondvest, schreven
elkaar nog in 1938 open brieven met de vraag: ‘Waarom oorlog?’. Wie erover nadacht
moest vaak vluchten. Einstein en Freud waren trouwens allebei joods.
In het essay vroeg Woolf zich allereerst af of zij en de advocaat wel konden
communiceren over de redenen van oorlog, aangezien zij een vrouw was, en hij een
man, en dat oorlog in se een mannenzaak was. Evenwel. ‘U, meneer, spreekt van
“ontzetting en afschuw”. Wij spreken ook van ontzettingen afschuw... Oorlog, zegt
u, is verschrikkelijk, barbaars. Er moet tot elke prijs een eind komen aan de oorlog.
En wij zeggen uw woorden na.’
Het verschrikkelijke van de Eerste Wereldoorlog had menigeen verrast. Er waren
de verhalen, en vooral, er waren de foto's die onverbloemder dan verhalen de
oorlogswerkelijkheid weergaven. Woolf dacht dat de schokkende beelden die
circuleerden (ze becommentarieerde in deze tekst foto's van de Spaanse Burgeroorlog)
de goede mensen wel moest verenigen, vrouwen én mannen. De onthutsende realiteit
van de beelden zou helpen, meende ze, want het probleem met de oorlog was nu net
dat wie er niet in betrokken was het aan verbeeldingskracht ontbrak. Men moest de
oorlogswerkelijkheid voor ogen zien. Men had inlevingsvermogen nodig.
Kon men zich zo oefenen in compassio? Was daarom in 1924 Krieg dem Kriege!,
het fotoboek van de dienstweigeraar Ernst Friedrich verschenen? Friedrich had via
oproepen in kranten en tijdschriften weerzinwekkende oorlogsbeelden bij elkaar
gebracht. Hij voorzag ze van viertalige cynische onderschriften en provocerend
plaatste hij de officiële visie naast de ontluisterende visie. Het boek begint met
oorlogsspeelgoed voor jongetjes en eindigt met oorlogskerkhoven voor de doden.
Het kende een enorme oplage. En vervolgens brak de Tweede Wereldoorlog uit. En
opnieuw was menigeen geschokt. En was men het nog niet in de oorlog, dan wel
daarna bij het zien van het stuitendst beeldmateriaal. Foto's van
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nauwelijks-nog-mensen bij de bevrijding van Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen
of verder van huis, beelden van de nauwelijks-nog-steden Hiroshima en Nagasaki,
en ook daar, mensen.
Hoeveel verbeelding heeft een mens nodig?
Hoeveel herinnering?
Helpt louter de schokkende realiteit van de beelden een volgende oorlog te
voorkomen? Blijkbaar niet.
De Amerikaanse jongetjes die nu in Irak vechten, zagen wellicht nog veilig thuis
op de bank met Coca-Cola en popcorn de oorlogsfilms Saving Private Ryan (die
eerste dertig minuten!) en Apocalypse Now (die waanzin!) en stapten vervolgens gehoorzaam, overmoedig, heldhaftig, volstrekt kierewiet? - een volgende oorlog in,
ver van huis.
Leert de geschiedenis ons iets? De geschiedenis leert ons dat er niets te leren valt,
zeggen de slimmeriken. En de weerzinwekkendste foto of film is niet weerzinwekkend
genoeg. Daarin had Virginia Woolf gemist. Na een volgende wereldoorlog was men
iets minder naïef.
Neem de Duitse joodse filosoof Günther Anders. Hij beleefde als vijftienjarige
jongen de Eerste Wereldoorlog, pal achter het front en met te veel zicht op de gruwel,
het tekende hem fundamenteel. Vervolgens maakte hij van dichtbij de opkomst van
het fascisme en de jodenvernederingen mee, vluchtte hij voor het geweld van de
Tweede Wereldoorlog naar het verre Amerika, hoorde daar al van de hel van de
concentratiekampen en niet veel later was er de verwoestende kracht van de
atoombom.
Nog in Amerika besefte hij dat het voorstellingsvermogen van de mens te beperkt
was voor de modernste technische oorlogen en het verdriet van het oude Europa.
Anders zelf was er al in 1936 van weggevlucht. De filosofe Hannah Arendt, zijn
eerste vrouw, volgde in 1941. Toen zij hem de trieste cijfers noemde, besefte hij
diepgaand: één dode kun je je nog voorstellen, vijf doden is al moeilijker, honderd
doden worden een getal, duizend doden krijgen iets ontelbaars, miljoenen doden zijn
onvoorstelbaar.
Hóe maak je het iemand duidelijk? Met cijfers?
WO I. De schrijver Henri Barbusse schatte de Franse loopgraven op ongeveer
tienduizend kilometer. De Britse en Belgische zouden ongeveer even lang zijn
geweest. Allen tezamen maakten ze bijna veertigduizend kilometer, de omtrek van
de aarde.
WO II. Trek de wezen en de halfwezen nog af van de optelsom, hoe vaak moet je
dan voor alle moeders van de slachtoffers van één smerige oorlog halfweg de eeuw
het Stabat Mater draaien? Tel uit hoe lang het muziekwerk duurt. Vermenigvuldig.
Heb medelijden met de dode kinderen, heb medelijden met de
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dode kinderen, heb medelijden met de ontroostbare moeders.
In 1976 componeerde de Poolse componist Górecki zijn eigen Stabat Mater voor
strijkorkest en sopraan. Hij droeg de symfonie no. 3 of de Symfonie van treurliederen
op aan zijn vrouw. Het zijn drie uiterst trage bewegingen, somberder dan de Stabat
Maters, al meende Górecki dat alle kunst een gebed was (zoals de filmregisseur
Tarkowski had gezegd) en niet zonder hoop.
In de eerste beweging van de symfonie hoor je een Pools gebed uit de 15de eeuw,
het Klaaglied van het Heilig Kruis, een pietà dus.
Synku mily I wybrany
My son, my chosen and beloved

In de tweede beweging zingt een sopraan woorden die de achttienjarige Helena
Wanda Blazusiakówna in 1944 op de muur van een gestapocel kraste, een gebed aan
Maria.
Mamo, nie placz, nie.
No, Mother, do not weep.

De derde beweging verhaalt een 19de eeuws Pools volkslied; een moeder zoekt
wanhopig haar zoon, hij is gedood door de vijand, en zij wil hem begraven.
Kajze mi sie podziol
moj synocek mily?
Where bas he gone
my dearest son?

Hielp deze pietà herinneren? Hielp het oefenen in compassio? In 1993 stond de
Symfonie no. 3 aan de top van zowel klassieke als populaire hitlijsten, bij de verkoop
liet het in dat jaar zelfs Madonna achter zich, de Moeder Maria van de popmuziek.
En in de streken op aarde waar er vrede huisde, danste men in de disco op de tonen
van een Pools componist. Intussen hoor je de muziek bijna nooit meer, tenzij als
soundtrack in televisiethrillers, maar maakt het verschil?
Als we maar de verschrikking zouden beseffen, echt beseffen, dan zouden we oorlog
resoluut weigeren, menen nog altijd velen - intellectuelen, activisten, onderwijzers.
Daarom heeft geschiedenis zijn nut en voordeel, zo denken ze, met de oorlogen als
het zwaar geschut.
En zij die oorlogen hebben meegemaakt, vertellen eindeloos hun verhalen, in de
hoop dat het zich nooit meer zal herhalen.
Heeft geschiedenis zoveel kracht? Ze kan zowel actuele onrechtvaardigheid en
onveranderlijkheid legitimeren, als verontwaardigd om rechtvaardigheid en actie
schreeuwen. Zowel de nazi's als hun tegenstrevers beriepen zich op haar. Geschiedenis
kan dan wel een bestaande mening onderstrepen of betwijfelen, maar ze bewijst niet,
fundeert niet, geeft niet noodzakelijk richting, want de geschiedenis is alles wat er
in
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het verleden gebeurde.
‘De geschiedenis rechtvaardigt wat men wil, strikt genomen leert zij niets, want
zij bevat alles en geeft voorbeelden van alles.’ Ik citeer Paul Valéry, een Franse
intellectueel die veel over geschiedenis en geheugen heeft nagedacht.
In het verleden zat dat alles net zo onoverzichtelijk en oninzichtelijk in elkaar als
alles in het heden van nu. Wie het verleden onderzoekt, schrikt van de pietluttige
details, de onvoorziene wending die gebeurtenissen nemen, het stomme toeval. Ach,
de geschiedenis schrijft eerder in hiërogliefen van een dronkeman, al lijkt het soms
op spiegelschrift. En al is het voor de goede zaak, halsstarrig lessen uit de geschiedenis
willen trekken kan de veelvormigheid en de complexiteit uit het oog doen verliezen.
Overigens toont het zich altijd opnieuw. Er zijn geen ondubbelzinnige en dwingende
lessen uit het verleden te trekken, iemand in confrontatie met de geschiedenis wordt
niet noodzakelijk een beter mens, en wie over de voorbije oorlogen les krijgt, wordt
niet vanzelf een pacifist.
‘De geschiedenis levert een volk dromen, bedwelming, vervalste herinneringen en
grootheidswaan.’ Dat schreef diezelfde Paul Valéry ook vorige eeuw. Wat men
gisteren of vandaag onder de geschiedenis verstaat, is een keuze. Men citeert slechts
uit het overvolle verleden, het ene of het andere. Intussen is de argwaan tegenover zeker het stichtende - karakter van geschiedschrijving nog toegenomen, ook en vooral
door historici.
Geschiedenis, stellen ze, wordt vooral altijd opnieuw herschreven en iets als
collectieve herinnering is slechts een metafoor. Niettemin. Wie ziet niet dat
geschiedenis op haar best ervaring en herinnering aanreikt en de verbeelding oprekt?
En geloven vredesactivisten niet met reden dat, als men de geschiedenis levend wil
houden, men haar altijd opnieuw moet willen herschrijven?
Hebben we misschien minder geschiedenis maar meer herinnering nodig? Kijken
naar de pijn van anderen, het laatste boek van de Amerikaanse intellectuele Susan
Sontag, gaat over wat wrede oorlogsbeelden met de mens doen. ‘Foto's die iedereen
kent,’ zegt zij, ‘vormen nu een vast onderdeel van de onderwerpen waarover een
samenleving wil nadenken of beweert te willen nadenken. Men noemt die ideeën
“herinneringen”, maar dat is uiteindelijk een fictie. Strikt genomen bestaat er geen
collectief geheugen: dat behoort tot dezelfde familie van valse begrippen als
collectieve schuld. Wat wel bestaat is collectieve instructie. Herinnering is altijd
persoonlijk, niet reproduceerbaar - en sterft met het individu. Wat men het collectief
geheugen noemt, is geen geheugen maar een stelling: dat dít belangrijk is, en dat dit
verhaal vertelt hoe het is gebeurd, met foto's erbij die het geheel vastleggen in onze
geest.’
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Het mag zo zijn dat geschiedenis zich makkelijk laat herschrijven, toestaat het heikele
te vergeten en het gewilde te vergroten en zo leugenachtig en vals wordt - selectief
is ze altijd. Als de Franse schrijver Henri Barbusse na zijn eigen oorlogservaringen
Le Feu schrijft, dat al in 1916 verschijnt, gaat hij in rauwe niet-literaire,
niet-historische taal op zoek naar de daadwerkelijke waarheid in de loopgraven, ver
van de geschiedenis.
Bloedernstige historici vinden wel eens dat men de geschiedenis trivialiseert als
men in foto's, films of verhalen de individuele mensen naar voren schuift, personages
waarmee men zich kan identificeren en die men in het hart kan dragen. Ze hebben
gelijk dat dit niet de enige vorm van hun vakgebied mag zijn. Maar het is aangewezen
voer voor de verbeeldingskracht.
Meer historici dan vroeger gaan op zoek naar de verhalen van de ene mens of de
andere, concreet levend in de geschiedenis. In deze historische microstoria wordt
het verleden geïndividualiseerd en ook daarom tot leven gebracht.
Want. De Oorlog van 14-18. Hoezo? Kijk in de ogen van een man, een jongen
nog, die op die dag en op die plaats in de camera keek. Foto's kunnen een abstract
geworden verleden verpersoonlijken. Wat ziet hij er menselijk uit! Hoe heette hij?
Waar woonde hij? De verschrikte blik voorgoed vastgelegd. Men is dichtbij en het
is moeilijk niet mee te voelen.
De echte smeerlapperij echter, de miserie, de kou en de dood in de modder; kunnen
we er ons wel iets bij voorstellen? Een personage uit Barbusses boek merkt grimmig
uit de diepten van de ellende op: ‘Als 'r 'n goeie god zou zijn, zou 'r geen kou bestaan.
Daar blijf ik bij.’ Het is de stem van een mens verlaten door de goden en verloren
in de geschiedenis. Er raakt altijd te weinig overgeheveld in taal, maar nalezen is op
zijn best ook navoelen.
De meest beklijvende anti-oorlogboeken zijn individuele verhalen, of ze fictie zijn
of niet.
Soldaat Schwejk in Schwejk aan het front van Jaroslav Hašek uit 1923.
Paul Baümer in Im Westen nichts Neues van E.M. Remarque uit 1929.
Kapitein Yossarian in Catch 22 van Joseph Heller uit 1961.
Vaker dan de geschiedenis verheldert de literatuur dat de cijfers van de verliezen
een pijnlijke optelsom van enkelingen zijn.
Lees Omega Minor van Paul Verhaegen.
Lees alle individuele namen op oorlogsmonumenten. Het zijn teksten bedoeld
voor persoonlijke meditatie. Men moet ze één voor één lezen.
De bedenkingen die te maken zijn bij iets als collectieve herinne-
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ring, gelden ook voor de individuele herinnering. Het geheugen en zijn sluipwegen.
Eenzelfde iets draagt zorg voor bijhouden en wegwissen, en wie bepaalt welke kant
het opgaat? Herinnering is zowel onthouden als vergeten, ordening van het bestaande
en - et plus - schepping uit het niets. Dat is zo voor de geschiedenis in het algemeen,
dat is zo voor onze persoonlijke geschiedenissen.
De individuele herinnering heeft met al zijn menselijke beperkingen echter een
(moreel) voordeel. Het verbeeldingsvermogen wordt opgerekt. Een appèl, een (morele)
oproep die ten diepste in elk meeleven huist, is sterker hoorbaar. De eigen individuele
herinnering of die van de ander kan ingezet worden om te oefenen de mensheid als
mens per mens per mens te bezien. Moreel gezien is de geschiedenis niet eens
belangrijk, hoe we haar willen herinneren wel.
Het gevaar bestaat dat elke algemene geschiedenis, net als staten en oorlogen en
dictaturen, de individuele mensen tot massamensen verzamelt en vervormt. (Het
technische karakter van de massamoord in Auschwitz bemoeilijkte het vermogen
van de gewone verbeeldingskracht om het gelaat van elke afzonderlijke mens te laten
oplichten. Een abstract idee als Alle joden buiten (de wereld!) stuit op hetzelfde
onvermogen.)
Richard Overy, een notoir Brits historicus, concludeerde bij het bestuderen van
het nationaal-socialisme en het communisme dat beide systemen dát nu juist deden,
de persoonlijke mens omturnen tot groepsmens, en met succes. Hij constateerde
eveneens dat onthutsend veel Duitse en Russische burgers dolgraag nationaal-socialist
of communist werden. Dissidenten werden monddood of dood gemaakt. Wat is dat
met ons?
Een oorlog vernietigt het individuele verhaal maar geeft er een collectief verhaal
voor terug, en helaas vaak een aanlokkelijk verhaal. Wellicht ziet men daarom zoveel
enthousiasme bij aanvang. Maar wat als de geliefde zoon, vriend, vader in het slijk
van de oorlog sneuvelt? Wat als de eigen kinderen op het spel staan? Wat als de
concrete echte werkelijkheid op zijn hardst toeslaat?
Hoeveel liefde is er dan nog voor een idee? Want oorlog is overal slechts een idee.
Een idee waarop de kwetsbare werkelijkheid zich altijd doodloopt.
Lees de geschiedenis. Zie de Eerste Wereldoorlog. Bezoek Noord-Frankrijk. Meer
dan tweehonderd oorlogskerkhoven in het liefelijke gebied van de Artois en de
Somme met onder de graven de resten van wie men terugvond, meer dan
honderdduizend doden worden nog vermist. Bij het dorpje Fromelles moest men wel
een massagraf graven, want er sneuvelden in enkele dagen zoveel soldaten dat het
onmogelijk was om de lijken te onderzoeken.
De Duitse jongen Erich Maria Remarque die ervan droomde componist te worden,
trad verplicht in dienst, maar intussen

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

34
raakte ook hij enthousiast voor de idee van een grote oorlog. ‘Wij gaan de wereld
redden,’ verkondigde hij zijn vrienden. Tot de eerste vriend in de realiteit van het
slagveld al direct door een granaat werd getroffen. ‘Ik zag hem in de modder liggen,
met opengereten buik. Zo'n aanblik is niet te bevatten. En evenmin bevattelijk is dat
er zoveel jaren nodig zijn voordat de volle verschrikking werkelijk tot je doordringt,’
concludeerde hij later.
Zijn boek Van het Westelijk Front geen nieuws verscheen pas in 1929. Door te
veel oorlogsletsel was het onmogelijk om muziek te componeren, hij werd door de
oorlog een pacifistisch schrijver. De oplage van zijn boek telt tot nu toe ongeveer
vijftig miljoen exemplaren, te lezen in vijftig talen.
‘Ik schrijf,’ zegt de geschiedenis, ‘lees mij’.
Maar luister. Toen men die Erich Maria in juni 1917 naar het Belgische Ieper
stuurde, had een ander Duits regiment vanuit Frankrijk zich eveneens naar Ieper
verplaatst. Eén van de soldaten van dat regiment was de jonge Adolf Hitler. De jonge
Remarque was sappeur, hij bracht 's nachts in het niemandsland
prikkeldraadversperringen aan. De jonge Hitler was ordonnans, gebukt in de
loopgraven bezorgde hij oorlogsberichten. Ze zaten in diezelfde hel. Ook Hitler
raakte gewond. Remarque schreef een anti-oorlogboek. Adolf Hitler schreef Mein
Kampf.
En toen Hitler in 1933 aan de macht kwam, bestormde men het
anti-oorlogs-museum van Ernst Friedrich, de bedenker van Krieg dem Kriege!, en
richtte er een SA-clublokaal in met martelruimte. (Friedrich kon ontvluchten, zijn
vriendin helaas niet, zij stierf in Auschwitz.) In datzelfde jaar, 1933, maakte Hitler
ook jacht op de vredelievende Erich Maria Remarque. (Ook hij ontkwam, maar uit
frustratie pakten de nazi's later zijn zus op, moeder van twee kinderen, en onthoofden
haar met een bijl.)
Zelfs iemand die met het werkelijke lijden in een oorlog wordt geconfronteerd,
wordt niet automatisch pacifist. Hitlers oorlogservaringen leidden tot een nooit gezien
‘offensief tegen de mens’ - een begrip van Hannah Arendt.
Heb medelijden met alle filosofen die er na de Tweede Wereldoorlog over na
moesten denken. Onder hen veel joden. Maar bovenal: heb medelijden met de
moeders. Dat is de kern. Al spreek ik bij uitbreiding natuurlijk ook over de vaders.
Der Untergang. In de oorlogsfilm van de Duitse cineast Hirschbiegel toont men
weinig afgrijselijke oorlogsrealiteit, maar de hartstocht van Magda Goebbels voor
een leider, een land, een ideaal ziet men ijzingwekkend uitgebeeld. Wanneer ze zich
met Hitler in een Berlijnse bunker terugtrekt, smeekt men haar samen met de kinderen
te vluchten. Zij gelooft echter zo in de Hitleriaanse idee dat ze in
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een wereld zonder nationaal-socialisme niet wil leven.
Hoe pervers is het dat Hitler de vernietiging van de joden al eens zijn ‘Heilig werk’
noemde? Hoe pervers is het dat Magda Goebbels gehoorzamer dan Maria in dit
goddelijke plan stapte en bij mislukking zelfs haar kinderen vermoordde? Misschien
moet men overwegen dat ze later met haar man ook zelfmoord zou plegen.
Die avond kust de moeder liefdevol haar kinderen, fluistert ze hen nog slaap lekker
toe, geeft hen het zachte gif morfine om in te slapen en later die nacht druppelt ze
cyaankali in hun mond. Suzanne 12 jaar. Hilde 11 jaar. Christian 9 jaar. Hedda 8
jaar. Kathrin 7 jaar. Elisabeth 4 jaar. Vijf meisjes, één jongetje.
Stabat Mater. Voor Bruno Ganz die Hitler speelde was de scène waar de kinderen
net ervoor Kein-schöner-Land-in-dieser-Zeit zongen de moeilijkst te spelen scène.
Eén van de kleintjes zat knus op zijn schoot. De verlammende kracht van het
voorstellingsvermogen. De verslagenheid van het publiek.
De vraag of zelfs zo'n film helpt.
In Kijken naar de pijn van anderen haalt Susan Sontag het oorlogsessay van
Virginia Woolf aan. Op Woolfs hooggestemde hoop dat gewelddadige foto's geweld
zouden ontmoedigen, antwoordt Sontag zoveel oorlogen verder, dat de foto's van
gruwel net zo goed nieuwe oorlogen kunnen oproepen als tegenhouden.
‘Voor een Israëlische jood is een foto van het uiteengereten lichaam van een kind
dat is omgekomen bij de aanval op de Sbarro-pizzeria in het centrum van Jeruzalem
in de eerste plaats een foto van een Israëlisch kind dat is gedood bij een Palestijnse
zelfmoordaanslag. Voor een Palestijn is het uiteengereten lichaam van een kind dat
is omgekomen bij de beschieting met tanks in Gaza in de eerste plaats een foto van
een Palestijns kind dat is gedood door Israëlisch geschut.’
Is dat zo bij het eerste kijken èn uiteindelijk? Is dat zo voor wie het kind van dichtbij
kent? Ook Sontag moet misschien genuanceerd worden. In de eerste en de laatste
plaats is het voor zowel een joodse als Palestijnse moeder het eigenste kind dat de
dood vond. Die oerpijn wordt meestal snel gerecupereerd in de context, dat is zo.
Een goddelijke, nationalistische, heldhaftige context kan zelfs troost zijn, een oud
gevoel als wraak, bijvoorbeeld, kan binnen een dergelijke context makkelijker zijn
weg vinden.
Wat niettemin blijft: dat ontroostbare, onvoorstelbare en ontoelaatbare. Mogelijk
moeten we ons toch oefenen in dat eerste en laatste moment, en dat om de lieve
vrede. Zie de Palestijnse jongen Ahmed Khatib die twaalf jaar was toen hij op een
doordeweekse donderdag door een Israëlische soldaat in het hoofd werd geschoten,
per ongeluk, de jongen droeg een speelgoedgeweer, zo
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zei men toch. Zijn ouders moesten onmiddellijk beslissen of men zijn organen mocht
gebruiken, en wel voor Israëlische kinderen. Ze twijfelden niet. De vader van het
joodse meisje dat Ahmeds hart kreeg verklaarde ontroerd: ‘Dit is zo'n onvoorstelbare
daad van liefde. Ik zou willen dat de familie van de jongen zou denken dat mijn
dochter ook hun dochter is.’
Een Palestijnse moeder en Israëlische moeder zijn dan toch verenigd in hun
verdriet?
Er zat eenzelfde tragiek in onze eigen oorlogen, niet? Dat zowel Nederlandse,
Amerikaanse, Franse, Duitse en nog zo veel meer moeders hun kinderen verloren.
Dat zowel joodse, katholieke, protestantse als ongelovige moeders zelfs nog naar
hun ontbindende lijken op zoek gingen.
Individu. Latijn. In-dividuus. Ongedeeld. Ondeelbaar.
Tel maar uit. Enkel de Tweede Wereldoorlog, vijftig miljoen slachtoffers. De
veralgemeniseerbaarheid van de oorlogen ligt niet in cijfers of andere feitelijkheden,
maar, al klinkt dat tegenstrijdig, allereerst in de individuele pijn.
Een heikel punt van de pacifisten is dat ze alle oorlogen op een lijn zetten, en ze
daardoor vergelijkbaar en inwisselbaar maken. Het is makkelijk hun een gebrek aan
inzicht en nuance te verwijten, het kan zelfs immoreel lijken. Want zijn de sociale,
politieke en historische contexten niet toch altijd relevant?
Men moet toegeven. Er is ook altijd een context, en daardoor de noodzaak om een
beweging horizontaal te maken, die ene dood te plaatsen in een groter geheel, en die
is altijd complex. Maar er is bij elke mens die doodgaat ook een radix, een beweging
die je verticaal moet maken, naar de essentie toe. Het wezenlijke is simpel: dat één
levend iemand wordt doodgemaakt.
De onvoorwaardelijkheid en de compromisloosheid waarmee een moeder het leven
van haar kind verdedigt, dat is contemplatie waard. De onverzettelijkheid en
natuurlijkheid waarmee moeders in hun kinderen het individuele kind zien, dat is
een vertrekpunt.
Dit ene kind en geen ander, niet en nooit inwisselbaar, te allen tijde nooit slechts
een middel maar doel op zich.
En verder behelst moraliteit ook het hebben van lenigheid en veerkracht om
afwisselend het ene en het andere standpunt in te nemen, en om beurtelings zowel
naar de context als naar de radix te gaan. Er is veel verbeeldingskracht nodig.
Zelfs de Duitse verlichtingsfilosoof Immanuel Kant die de pure empathie zeker
afwees, meende dat men om goed of moreel te oordelen verbeeldingskracht nodig
had; men moest in staat zijn om zich in iemand anders te verplaatsen. Misschien
moeten we de radix wel de
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meest persoonlijke context noemen.
Helpt het als we leren zien dat elke geschiedenis een optelsom van geschiedenissen
is? Want wat als de wreedheid algemeen, naamloos, ongekend en veraf blijft, een
beeld, een cijfer, een verhaal dat voorbijschiet en zich niet in ons verankert?
Het is door de persoonlijke nabijheid dat een filosoof als Günther Anders meer
activist dan wijsgeer werd. Hij dacht indrukwekkend na, maar vooral tegen oorlog,
tegen bewapening. Volgens hem konden we met ons menselijke gevoel en onze
menselijke verbeelding niet meer beseffen wat er - en dan vooral technisch - aan
ontmenselijking mogelijk was. Tegen de wijsgerige traditie in waarbij men de rede
en de waarneming beklemtoonde, wilde Anders het gevoel, de verbeelding, het
voorstellings-vermogen van mensen oprekken. Om bij te blijven met de ellende van
onze tijd.
Günther Anders las al vroeg Hitlers Mein Kampf. Hij was de enkeling die genoeg
verbeelding had om het ernstig te nemen. Hij had gelijk, er is veel meer nodig dan
weten of zien.
Want altijd opnieuw. Stabat Mater. Dwaze moeders. Moeders tegen oorlog.
Ontroostbare moeders. Een symfonie van treurliederen.
Amerika. Cindy Sheenan, ook wel Peace Mom genoemd, moeder van een
gesneuvelde marinier, de dag na een moordende aanval in Haditah: ‘Veertien doden
vandaag. Veertien moeders die in tranen zullen uitbarsten.’
Irak. Een vluchtelinge van Falluja vertelt dat haar zevenjarig zoontje bij
schermutselingen omkwam, zijn lichaam werd nooit teruggevonden. Vertwijfeld
zegt ze voor de camera nog zijn naam, Abdullah Yussef, en dat hij in het
Aldara-district woonde. Ze hoopt er nog op dat iemand haar zijn dode lijfje brengt.
Ze huilt.
Congo. Een vertwijfelde moeder loopt cirkels in het zand, onophoudelijk, met
speurende blik, net een kat die onberedeneerd naar haar jong zoekt. In een
vraaggesprek met iemand van het dorp hoor je dat rebellen, intussen maanden terug,
haar kinderen met geweld meenamen, vier jongens, één meisje.
Stabat Mater. Stabat Mater. Stabat Mater. De contemplatie. De oefening. De plicht
het te moeten herhalen, al heb je niet de indruk dat men luistert.
En uiteindelijk altijd opnieuw Pergolesi. Een jonge zieke componist die in een
klooster vooraleer te sterven nog een goddelijke compositie componeerde. En dat
dit vreemd genoeg ook troost kan zijn.
Men verwijt hem bij wijlen dat zijn muziek te prachtig is voor het onderwerp.
Deze dagen weerklinkt die in een publiciteitsreclame. Een bevallige vrouw - of ze
moeder is valt niet na te gaan - verorbert traag en sensueel een chocoladekoekje van
Häagen Dazs. Op de achtergrond de tonen van het Stabat Mater.
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Het is godgeklaagd. En toch. De lichtzinnigheid en onwetendheid van
reclamejongetjes bestaat bij gratie van vredige tijden, dat weet ik, men moet er
eigenlijk heel erg blij om zijn.
Om de lieve vrede.
Hier toch nog.
Nu toch nog.
Mijn kind en ik, een kleine en grote flaneur, die enkel al eens een schuilplaats
moeten zoeken omdat het zonnetje te fel schijnt. De draagwijdte van dit geluk.
‘Een oorlogsverklaring zou een soort volksfestival moeten zijn met entreebiljetten
en fanfares, iets als bij stierengevechten. En in de arena dan de ministers en de
generaals van de twee landen, gekleed in zwembroeken en gewapend met knuppels,
en dat ze het zelf maar uitvechten. Wie het overleeft, wel, dat land heeft gewonnen.
Het zou eenvoudiger en rechtvaardiger zijn dan regelingen waarbij de verkeerde
mensen het gevecht leveren.’ - Erich Maria Remarque, begin 20ste eeuw.
‘Veertien doden vandaag. Veertien moeders die in tranen zullen uitbarsten. We
kennen de namen nog niet van die kinderen, maar we weten wel dat hun ouders niet
George en Laura Bush, Dick en mevrouw Cheney, Donald en mevrouw Rumsfeld,
heten.’ - Cindy Sheenan, begin 21ste eeuw.
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Target
Judith Herzberg
Er is verwarring over woorden:
mensheid en menselijkheid
waar het om misdaad gaat, begaan.
Waarom niet: misdaad tegen mensen
of tegen één. De termen slaan,
windgolven tegen wering, stuk.
Zoals ‘atrocities’ ook als begrip
meteen uitéén spat.
Dat wat ons hoofd niet in wil,
of even maar, en graag verlaat,
wordt opgeslagen in ontheemde taal
in laden die geen laden zijn
in virtueel archief. Wij nemen het,
wij sussen ons. Dat wat ons slapeloos
zou moeten maken ons laat slapen
nemen wij voor lief.

Retorica als wapen van Bush
Jaap de Jong
Kippenvel. Met stijgende ergernis bezag ik mijn armen. Ik was toch gehard na een
jeugd vol trouwe kerkgang en vlammende preken? Ik had toch resistent moeten zijn
tegen manipulatie na mijn retorische scholing aan de Leidse universiteit. Aristoteles
en professor Braet hadden me toch gewaarschuwd voor de listen en lagen van pathos
en ethos? Mijn onderzoek naar de eerste minuten van toespraken had me een paar
jaar van mijn leven gekost. Toch ging ik bij een toespraak van president Bush voor
de bijl. De eeuwig grijnzende Bush, die mij met zijn toespraken gewoonlijk vaker
ergerde en vermaakte dan overtuigde.
‘De domste spierballen die ooit in Texas zijn opgegroeid,’ aldus
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luidde het in een hyperbool vervatte oordeel van Jan Mulder over de president.
Anderen, zoals zijn adviseur Karl Rove, zagen in Bush ‘a regular guy’. In mijn ogen
was hij een wat onnozele spreker, te laconiek grijnzend om indruk te maken. En als
hij eens stevig uit wilde pakken leek hij onecht, alsof hij zijn overtuigingskracht
probeerde te lenen van zijn speechschrijvers. De meeste Europeanen vonden hem
geen partij voor de goed formulerende, maar ietwat saaie intellectueel Al Gore. De
boerenslimme Bush haspelde naar hartelust en de media smulden ervan:
‘I know what I believe. I will continue to articulate what I believe and
what I believe - I believe what I believe is right.’
‘Families is where our nation finds hope, where wings take dream.’
‘I believe we are called to do the hard work to make our communities and
quality of life a better place.’
‘That region is of fatal importance’
Er bestaan internetsites gewijd aan Bush' versprekingen, die Cruijff een taalvirtuoos
en geleerde doen lijken. Bush faalt als spreker jammerlijk in vergelijking met ‘the
great communicator’ Ronald Reagan of met zijn voorganger Bill Clinton, die bekend
stond om zijn goede speeches en zijn contact met het publiek. Toch werd Bush de
president van de Verenigde Staten en niet Al Gore, ‘the Bore’.
Natuurlijk wordt elke president belachelijk gemaakt. Men hoeft Michael Moore's
komische, karikaturale visie op Bush in Fahrenheit 9/11 niet onverkort te delen om
vast te kunnen stellen dat hij in de zomer voor de Grote Aanslagen, ook onder
republikeinen, geen geweldig imago had als spreker en krachtdadig president.
Het beeld van Bush zoals dat alom overheerste werd raak gevangen in een tijdens
zijn gouverneurschap gemaakte foto: Bush op eendenjacht, een geweer in zijn hand.
Met onnozele blik zijn adviseur volgend: ‘Waar? - O, daar...’ Hans Aarsman heeft
in zijn fraaie fotocollectie in de Volkskrant al gewezen op het roekeloze
camerastandpunt van de fotograaf: een onbedoeld schot is snel geïncasseerd als
republikeinen bewapend zijn, zo leert ons ook de geschiedenis van collegajager
Cheney.
Op de ochtend van 11 september stond Bush er niet goed voor. De verkiezingen
waren op dubieuze wijze in zijn voordeel geëindigd, verscheidene van zijn
beleidsvoornemens vonden weinig steun, en hij ontbeerde het charisma om het land
aan zich te binden. De democraten waren hun messen aan het slijpen. De ochtend
dat de gekaapte vliegtuigen de Twin Towers doorboorden, woonde Bush een leesles
bij in een schoolklas. Michael Moore misbruikte de televisiebeelden van het moment
waarop Bush kennis nam van de aanslag om diens besluiteloosheid te tonen wanneer
hij het slechte nieuws van een van zijn
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medewerkers hoort. Secondenlang zit hij roerloos en ongemakkelijk in zijn stoel.
Later blijkt dat zijn medewerker hem had gevraagd rustig te blijven zitten.
Op die dag en de daaropvolgende dagen legde Bush korte verklaringen af en
beklom hij de puinhopen van Ground Zero. Toen hij tegen de brandweerlieden begon
te praten, riep één van hen: ‘I can't hear you!’ Waarop Bush antwoordde: ‘But I can
hear you. The rest of the world hears you. And the people who knocked these
buildings down will hear all of us soon.’ Overtuigende soundbites, bij beelden die
de hele wereld over gingen.
Niet alle optredens van Bush waren zo succesvol in die dagen van ontreddering.
Hij leidde een rouwdienst in Manhattan ter nagedachtenis van de slachtoffers, met
een mooie tekst van speechschrijver Michael Gerson. Maar de priesterlijke woorden
van troost klonken volgens critici te geleend uit zijn mond, te literair. Hij kreeg te
horen dat het beter moest, scherper en krachtiger, zónder in cowboyjargon te vervallen.
Hij had terroristen ‘folks’ genoemd, en de aangekondigde oorlog een ‘crusade’
(hetgeen voor veel gematigde islamieten een hele nare bijsmaak had). Osama Bin
Laden antwoordde ‘JIHAD!’. Bush riep om ‘revenge’, zocht Bin Laden ‘dead or
alive’.
De onderzoeksjournalist D.T. Max, die de naaste medewerkers van Bush over die
tijd heeft geïnterviewd, schreef dat Bush nu eens boos leek en dan weer bang. Vader
Bush pleegde verontruste telefoontjes om zijn zoon op het goede pad te houden. Het
idee dat Bush misschien te licht voor de baan van president was, werd sterker.
Bush wist dat hij na de korte verklaringen die hij had gegeven een grote toespraak
zou moeten houden om de belangrijkste vragen van de Amerikanen te beantwoorden
en hen gerust te stellen. In die toespraak moest hij zich bovendien als geloofwaardig
en daadkrachtig leider van zijn land profileren. Hij moest er ook steun mee verwerven
bij zijn deels islamitische bondgenoten, en niet alleen bij hun regeringsleiders en
volksvertegenwoordigers. Ten slotte diende hij de aanvallers, de terroristen die
werden geïdentificeerd als Talibanstrijders, een krachtig signaal te geven dat er met
de VS niet te spotten viel. Geen eenvoudige opgave.
Het was uitgerekend deze toespraak op 20 september 2001 die mij voor het eerst
deed inzien hoe sterk de woorden van Bush kunnen aanspreken. Natuurlijk zijn wij
niet verwend met Kok, Melkert, De Hoop Scheffer en Zalm, die als polderredenaars
in de goede traditie van de coalitiepolitiek verzuimden oratorisch vuurwerk te leveren.
Daarnaast ben ik enigszins afgestompt geraakt door jarenlange blootstelling aan de
presentaties van ingenieurs, die deelnamen aan mijn cursussen retorische vaardigheden
aan de Technische Universiteit Delft. Hoe kwam het dat ik, na vele troonredes
emotieloos uitgezeten te hebben, kippenvel kreeg van de eerste minuten
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van zijn toespraak en aan het eind dacht: nu wordt het oorlog en Nederland en andere
bondgenoten gaan nog meedoen ook?
Geïrriteerd heb ik me afgevraagd hoe zijn speech tot stand is gekomen en wat de
werkzame bestanddelen ervan waren.
Een belangrijke puzzel voor de staf was ongetwijfeld: waar moest die grote
toespraak gehouden worden? In het oval office, dat intiem en veilig is? Op een
militaire hogeschool, of op een vliegdekschip vol met strijdlustige soldaten? Het
werd het Congres, waar de president jaarlijks de State of the Union uitspreekt voor
de vele honderden congresleden. In bijzondere omstandigheden kan een president
het congres bijeenroepen. Op deze historische plaats, waar nationalistische gevoelens
gemakkelijk kunnen opwellen, zouden alle congresleden - ook de oppositieleden die
tot voor kort niets van Bush moesten hebben - hun eenheid en steun tonen. Een
toespraak met publiek en veel applaus zou meeslepender zijn dan een speech in de
oval office, zonder publiek.
Bush schreef de speech natuurlijk niet zelf. Wie leverden de stof (inventio)? Hij
liet zijn tekst maken door zijn favoriete speechschrijver Michael Gerson en diens
medewerkers, onder supervisie van zijn vaste communicatieadviseur Karen Hughes.
Verder werden er in de loop van de tijd talrijke bouwstenen aangedragen door de
ministeries van Binnenlandse en Buitenlandse zaken (respectievelijk onder leiding
van ministers Gale Norton en Colin Powell), en van Defensie (Donald Rumsfeld).
Ook Condaleezza Rice bemoeide zich ermee. De vorm en boodschap van de speech
ontwikkelden zich in een schrijfproces dat vele versies en vele schrijvers kende. Bush
liet zich uitvoerig adviseren en gaf pas groen licht voor het optreden toen hij
voldoende vertrouwen in de kwaliteit van de tekst had.
Uit Max' reconstructie van de totstandkoming van de toespraak bleek dat al
betrekkelijk snel duidelijk werd dat de kern van de speech zou bestaan uit vragen
van Amerikanen:
Americans have many questions tonight.
Who attacked our country?
Why do they hate us?
How will we fight and win this war?
What is expected from us?

Hiermee pasten de speechschrijvers de klassieke truc van ethopoiia toe: mensen
worden sprekend opgevoerd en krijgen in dit geval voorstelbare en eenvoudig
geformuleerde vragen in de mond gelegd. Zo verkreeg de speech een vanzelfsprekende
en transparante structuur (dispositio).
Het pronkstuk van elke speechschrijver sinds Aristoteles, Theophrastus en later
Cicero en Quintilianus is de elocutio, de effectieve verwoording van de geordende
bouwstenen van de speech. Speech-
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schrijvers zijn dol op stijlfiguren, metaforen en tegenstellingen. Ze zoeken naar de
soundbites die de boodschap kernachtig weergeven en klinken als een klok. Maar
wie voor Bush schreef kreeg altijd te horen dat hij korte zinnen wilde, met
werkwoorden in de bedrijvende vorm en weinig bijvoeglijke naamwoorden. Niet te
veel franje, liever geen ‘reaching for the marble’. Karen Hughes typeerde de
presidentiele stijl graag als ‘eloquent simplicity’. Dus zonder geleerde citaten en bon
mots, zonder blijken van belezenheid, want ‘grote woorden van anderen maken Bush
juist klein’.
Omdat het effect van een goede tekst door een slechte voordracht teniet gedaan
kan worden (wat bij de toespraken van Balkenende nogal eens het geval is), oefenden
Amerikaanse presidenten vaak hard om zich een tekst eigen te maken. Tegenwoordig
leren sprekers zelden hun tekst meer uit het hoofd, zoals dat sinds de klassieke oudheid
eeuwenlang gebruikelijk was. Sterker nog: uit het hoofd spreken wordt door moderne
‘presentatietrainers’ vaak afgeraden, omdat de woorden dan onnatuurlijker klinken.
Bush heeft zijn tekst diverse malen hardop voorgelezen, schrapte formuleringen
over binnenlandse politiek en lange opsommingen die niet goed bekten. Hij maakte
bovendien gebruik van een teleprompter: projectie van tekstregels op voor het
zaalpubliek bijna onzichtbare schermen. Ook had hij nog een stapeltje papier met de
tekst erop voor zijn neus liggen. Het effect was dat het publiek tijdens de presentatie
(de actio-fase) het idee kreeg dat Bush, die de toehoorders voortdurend aankeek, de
tekst uit het hoofd sprak, hetgeen altijd geloofwaardiger gevonden wordt. ‘De
boodschap komt echt uit zijn hart en niet van de hand van een of andere souffleur’,
is de interpretatie van de meeste kijkers.
Vanaf de eerste woorden van de inleiding, het exordium, was het duidelijk dat de
speech op 20 september een historische zou worden. Onder een staande ovatie liep
Bush naar het spreekgestoelte van het volgepakte Congres. Aan weerszijden achter
hem stonden de republikein Dennis Hastert en de democraat Robert Byrd, en achter
dit driemanschap hing de Amerikaanse vlag tussen Griekse zuilen als verwijzing
naar de oorsprong van de democratie. Boven hen stond het motto dat iedere
oorlogsverklarende natie voert: ‘In God we trust’.
Bush doet na de traditionele aanhef een klassieke openingszet: hij brengt zijn
publiek meteen in de juiste stemming door het via een uitgewerkt compliment een
goed gevoel over zichzelf te geven. Hij boort direct de emotionele verbondenheid
aan die de Amerikanen voelen in hun dankbaarheid aan de held Todd Beamer, die
zijn leven verloor door de terroristen in het vliegtuig aan te vallen. Na het verzoek
aan het publiek om de weduwe Lisa Beamer te begroeten, duurt de geplande en zo
gewenste staande ovatie van zowel republi-
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keinen als democraten 32 seconden. Wat een ontlading!
Mr. Speaker, Mr. President pro tempore, members of Congress and fellow
Americans.
In the normal course of events, presidents come to this chamber to report on the
state of the union. Tonight, no such report is needed. lt has already been delivered
by the American people. We have seen it in the courage of passengers who rushed
terrorists to save others on the ground. Passengers like an exceptional man named
Todd Beamer. And would you please help me welcome his wife, Lisa Beamer, here
tonight.
Waar de klassieke sprekers pas bij hun slotpleidooien de rechters proberen te
beïnvloeden door een huilende weduwe en vaderloze kinderen op te voeren om de
vermeende moordenaars veroordeeld te krijgen, speelt Bush deze emotiekaart al
direct in het begin uit. En kennelijk met succes. Hij borduurt daarna voort op het
compliment van de getoonde eenheid en schetst in verrassend poëtische woorden
bijna filmische beelden van medemenselijkheid. Door de herhaling krijgen ze een
krachtig ritme en halen ze trefzeker het volgende applaus binnen:
We have seen the state of our union in the endurance of rescuers working
past exhaustion.
We've seen the unfurling of flags, the lighting of candles, the giving of
blood, the saying of prayers in English, Hebrew and Arabic.
We have seen the decency of a loving and giving people who have made
the grief of strangers their own.
My fellow citizens, for the last nine days, the entire world has seen for
itself the state of our union, and - it - is - STRONG.
Tijdens de staande ovatie die 34 seconden duurt is er een diepe zucht in mijn huis te
horen, en Bush begint aan zijn propositio, waarbij hij de gruwelijke aanslag naar een
hoger en abstracter plan tilt: dat van de universele waarde van ‘freedom’. Het begrip
vrijheid wordt er ingehamerd: het trekt deze avond nog dertien keer voorbij en zal
later leiden tot Operation Enduring Freedom, waarmee de oorlog tegen de Taliban
een positief kader kreeg. De ritmische patronen, de omkeringen en de psychologische
opbouw geven de centrale boodschap vakkundig het karakter van een onaantastbaar
voornemen.
Bij de slotregel weet ik dat het Bush gaat lukken vanavond: ‘Tonight we are a
country awakened to danger and called to defend freedom. Our grief has turned to
anger and anger to resolution. Whether we bring our enemies to justice or bring
justice to our enemies, justice will be done.’
Na een applaus van 19 seconden, waarin het publiek kan mediteren over dit
voornemen en langzaam voorbereid wordt op het feit dat
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het geen tijden van beperkte actie en damage control worden, maar van het
grootscheeps verdedigen van de vrijheid, vervolgt de spreker zijn aanvankelijke
complimenttechnieken in de traditie van het benevolum parare. Hij bedankt het
congres voor het getoonde leiderschap en looft de eenheid tussen republikeinen en
democraten ‘joined together on the steps of this Capitol singing God Bless America.’
Hij gaat verder: ‘And you did more than sing. You acted by delivering $40 billion
to rebuild our communities and meet the needs of our military.’ Hij bedankt de
republikeinse en democratische leiders. Hij bedankt de bondgenoten die mee hebben
geleefd, en gedenkt de slachtoffers:
We will not forget South Korean children gathering to pray outside our
embassy in Seoul or the prayers of sympathy offered at a mosque in Cairo.
We will not forget moments of silence and days of mourning in Australia
and Africa and Latin America.
Nor will we forget the citizens of 80 other nations who died with our own:
dozens of Pakistanis, more than 130 Israelis, more than 250 citizens of
India, men and women from El Salvador, Iran, Mexico and Japan, and
hundreds of British citizens.
Bondgenoot Nederland wordt niet genoemd, stel ik bijna teleurgesteld vast - ook dat
nog. Bush had, zo leerde ik later, de lange lijst bondgenoten ingekort, omdat de
inleiding te lang zou duren. Groot-Brittannië wordt wel in het zonnetje gezet. En
hoe: opnieuw stevent Bush af op een gegarandeerde ovatie voor de glunderende Tony
Blair: ‘America has no truer friend than Great Britain. Once again we are joined
together in a great cause. I'm so honored the British prime minister has crossed an
ocean to show his unity with America. Thank you for coming, friend.’
In een serie van drie oogverblindende contrasten wordt een korte narratio gegeven,
een gekleurde typering van wat is voorgevallen, waarin de aanslagen van vreselijke
maar beperkte incidenten worden opgetild tot een wereld waarin de vrijheid zelf
wordt aangevallen.
On September 11, enemies of freedom committed an act of war against
our country. Americans have known wars. But for the past 136 years they
have been wars on foreign soil, except for one Sunday in 1941. Americans
have known the casualties of war. But not at the center of a great city on
a peaceful morning. Americans have known surprise attacks. But never
before on thousands of civilians. All of this was brought upon us in a single
day. And night fell on a different world, a world where freedom itself is
under attack.
Na dit bijna bijbelse beeld (‘And night fell on a different world’) komt de beknopte
partitio, een structuuraankondiging van de eer-
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ste van een aantal vragen die Bush zal beantwoorden:
Americans have many questions tonight Americans are asking, ‘Who
attacked our country?’
The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated
terrorist organizations known as Al Qaeda. They are some of the murderers
indicted for bombing American Embassies in Tanzania and Kenya, and
responsible for bomhing the U.S.S. Cole.
Hierna volgt de kern van het verhaal, waarbij Bush in totaal 29 maal wordt
onderbroken door applaus. Zijn speechschrijvers blijken de applaustheorie van Max
Atkinson voortreffelijk in de praktijk te kunnen brengen. In zijn studie uit 1984, Our
Master's voices - The language and body language of politics, toont Atkinson aan
dat een beperkt aantal retorische middelen zoals het contrast, de opsomming (vooral
de drieslag) en het puzzel-oplossingsschema, verantwoordelijk is voor het grootste
deel van het applaus bij toespraken. Ook met de speechschrijver van Jeltje van
Nieuwenhoven en Wouter Bos hebben we de proef eens op de som genomen, en
inderdaad: die theorie werkt.
Bush deinst niet terug voor oneliners als ‘Al Qaeda is to terror what the Mafia is to
crime’ - een aan Hollywood ontleende analogie waarmee hij zijn Italiaanse lectoraat
tart. Hij amplificeert de drei-ging en demoniseert de onbekende tegenstander:
Al-Qaeda is ‘a fringe movement that perverts the peaceful teachings of Islam. [...]
The terrorists' directive commands them to kill Christians and Jews, to kill all
Americans and make no distinctions among military and civilians, including women
and children.’ Hij doet zichtbaar zijn best de terroristen te veroordelen zonder de
moslims als groep van zich te vervreemden. Na ‘the saying of prayers in English,
Hebrew and Arabic’ richt hij zich uitdrukkelijk tot hen:
I also want to speak tonight directly to Muslims throughout the world. We
respect your faith. [...]. The enemy of America is not our many Muslim
friends. It is not our many Arab friends. Our enemy is a radical network
of terrorists and every government that supports them.
Bush toont zich een leider, die zijn bange volk geduldig en partijdig uitleg geeft:
Waarom haten ze ons? ‘They hate what we see right here in this chamber - a
democratically elected government.’ En: ze staan tegenover ons omdat we ze in de
weg staan.
Ook schrikt hij er niet voor terug de motieven van de aanvallers te vergelijken met
die van andere moorddadige ideologieën: ‘We have seen their kind before. They are
the heirs of all the murderous ideologies of the 20th century.’ Bush presenteert een
lijstje eisen aan de Taliban, waarmee hij zijn ethos als een daadkrachtige president
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probeert te vestigen.
How will we fight and win this war? Hij kondigt acties aan, dreigt - met allusies
op een bijbeltekst - landen die terroristen onderdak verlenen: ‘Either you are with
us, or you are with the terrorists.’ En hij vergeet niet het veiligheidsbeleid een gezicht
te geven. Hij stelt Tom Ridge voor als hoogste veiligheidsfunctionaris: ‘a military
veteran, an effective governor, a true patriot, a trusted friend’.
Hij beantwoordt de vraag What is expected of us? met de fraaie anafoor ‘I ask
you’. Zo toont hij zijn herkenbare, gekoesterde eenvoud en vervolgt in de geest van
het ‘compassionate patriotism’, dat hij graag propageert: ‘We should live our lives,
hug our children, cooperate with the investigation, have confidence in government,
and say prayers for victims.’ Oorlogspolitiek moet overgelaten worden aan Bush.
De luisteraars die dan nog reserves hebben krijgen het tot slot nog zwaar in de
peroratio, waarin Bush er nog een schep pathos bovenop doet, met een verhevigd
gebruik van gekleurde woorden en stijlmiddelen. Na de beknopte recapitulatio ‘Great
harm has been done to us’ zet hij het finale contrast nogmaals stevig neer: ‘Freedom
and fear are at war. The advance of human freedom, the great achievement of our
time and the great hope of every time, now depend on us.’ En met uitgekiende
herhalingen doet hij een appèl op zijn volk om dapper te zijn: ‘Our nation, this
generation, will lift the dark threat of violence from our people and our future. We
will rally the world to this cause by our efforts, by our courage. We will not tire. We
will not falter and we will not fail.’
Vol gevoel roert hij alle persoonlijke herinneringen aan 11 september aan. Ook
Bush heeft zijn persoonlijke herinnering: het politieschildje van George Howard, die
stierf bij het World Trade Center terwijl hij anderen probeerde te redden. ‘It was
given to me by his mom, Arlene, as a proud memorial to her son. It is my reminder
of lives that ended and a task that does not end.’ Brandweerlieden op vele plaatsen
in de wereld wrijven over hun wang.
Nog een laatste keer toont Bush zich de krachtige leider die het volk zal voorgaan:
‘I will not forget the wound to our country and those who inflicted it. I will not yield.
I will not rest. I will not relent in waging this struggle for freedom and security for
the American people.’
Dan speelt Bush zijn laatste kaart. Van groot belang in oorlogsretoriek is het geloof
dat het opperwezen aan de eigen zijde staat. Ook Osama Bin Laden zal geen oproep
doen zonder zich op het goddelijke gelijk te beroepen. Bush heeft een subtiele maar
zeer effectieve formulering: ‘Freedom and fear, justice and cruelty, have always been
at war. And we know that God is not neutral between
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them.’ Ik heb 29 seconden ovatie geteld. Het laat zich raden aan wiens kant God
staat volgens de applaudiserenden. Voor de zekerheid wordt Zijn wijsheid gewenst
in de allerlaatste woorden: ‘Fellow citizens, we'll meet violence with patient justice,
assured of the rightness of our cause and confident of the victories to come. In all
that lies before us, may God grant us wisdom and may he watch over the United
States of America. Thank you.’
Verdoofd zet ik de televisie uit. Dat de verguisde Bush, die de namen van de leiders
van Tsjetsjenië, Taiwan en Pakistan niet eens wist te noemen (maar wist ik die zelf
eigenlijk wel?) zo verpletterend effectief kon spreken. Oorlog is onvermijdelijk.
‘Eloquent simplicity’ ammehoela! De toespraak was een aaneenschakeling van
ritmische zinnen, allusies, drieslagen (‘We will not tire. We will not falter and we
will not fail.’), contrasten, beelden (‘history's unmarked grave of discarded lies’),
gekleurde uitdrukkingen en poëzie (‘Even grief recedes with time and grace’).
Aristoteles onderscheidde bijna vijfentwintig eeuwen geleden drie middelen waarmee
een spreker zijn publiek kan overtuigen. Als filosoof vindt hij dat het overtuigen zich
eigenlijk moet beperken tot logos: de aangedragen argumenten voor of tegen een
stelling. Maar hij was realist genoeg om te begrijpen dat sprekers hun effect op het
publiek zeer vergroten door ethos en pathos te gebruiken. Bush heeft alles op alles
gezet om zich als een krachtdadig leider te manifesteren. Hij versterkt zijn ethos met
zijn verklaring van de verwarrende gebeurtenissen, met zijn in vastberaden
bewoordingen gestelde eisen aan de vermeende tegenstander, en door zijn belofte
van een plan.
Maar virtuoos is vooral zijn inzet van het pathetisch arsenaal. Vanaf de eerste zin
speelt hij - nee, beukt hij in op de geteisterde gevoelens van zijn publiek en via
uitgekiende applaustrekkers wint hij de instemming en wekt hij de emoties op van
de verwarde luisteraars in het congres en voor de tv.
Ongetwijfeld honen sommige aartstegenstanders deze toespraak weg. Toch wordt
die niet alleen door mij, maar ook door vele andere sceptici huiveringwekkend goed
gevonden: de president van het machtigste land ter wereld bleek op 20 september
2001 de macht van het woord te bezitten.
Tacitus stelde al: ‘Retorica bloeit in gevaarlijke tijden.’ Bush heeft zijn adviseurs
en speechschrijvers intelligent ingezet en blijkt in gevaarlijke tijden in staat tot een
verrassend verbaal leiderschap op het wereldtoneel. Hoewel het beeld het in de
twintigste eeuw gewonnen lijkt te hebben van het woord, wordt hier een kras staaltje
vertoond van de taaie levenskracht van een aloude discipline: de retorica.
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De schrijver valt zichzelf in de rede - hoera!
Barber van de Pol
Pessoa en de opsplitsing
Er zijn jaren geweest dat ik ze zo op kon noemen: de heteroniemen van Fernando
Pessoa, de boeiendste Portugese dichter van de vorige eeuw. Inmiddels moet ik even
spieken. O ja: Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, zijn andere ikken.
En dan nog Pessoa zelf, zijn ik-ik, zijn zogenaamde orthoniem. Op een onverstandig
moment heb ik een Spaanse studie over hem vertaald, eentje vol bluf. Ongelooflijk,
hoe raar en vooral pedant sommige academici schrijven, alsof ze met Deftigheid
Zelve in competitie zijn.
Nee, dan Pessoa. Die had niets deftigs. Die was creatief in de war en zette alles
op alles om de sleutel tot het raadsel werkelijkheid te vinden, als het niet als
boekhouder lukte, dan maar via de mystieke weg. Was ik de Portugese taal beter
machtig geweest, dan had ik niet die studie, maar hemzelf en zijn heteroniemen erbij
vertaald. Vooropgesteld dat August Willemsen me niet voor was geweest.
Het heeft me altijd verbaasd dat zo wordt opgekeken van die opsplitsing bij Pessoa
in drie schrijvers-ikken plus ‘ik-Pessoa’. Mij lijkt ze zo logisch als wat. Wat is ‘ik’?
Anderen hebben een tamelijk omlijnd beeld van je, maar jij weet beter. Er wonen in
iedereen een heleboel ikken. ‘Ik ben velen,’ dichtte Borges; ‘Wij zijn velen,’ dichtte
Neruda, een beetje communistisch. Het gaat me niet om de zoektocht naar het eigen
ik of zoiets. Het gaat me juist om de onderkenning dat we tot zoveel rollen in staat
zijn. Genen, DNA en milieustempels goed en wel, de rek of mogelijke reikwijdte
van ons ik is enorm. Iedere schrijver heeft een onverveemdbare stem, stijl, toon,
maar hij ruilt zijn auctoriale persoonlijkheid almaar in voor een ander. Wij zijn in
staat tot toneelspel en de rollen die we op papier spelen worden als universeel herkend.
Daarom kunnen we anderen door de tijden en culturen heen al lezend begrijpen.
In de praktijk splitst bijna iedere schrijver zichzelf op in beproefde, potentiële of
denkbeeldige ikken: zijn personages. Bij fabelschrijvers is 't het duidelijkst. Toon
Tellegen is zelf èn de mier èn de eekhoorn èn al die andere wezens die hij zo
hartverscheurend laat doen, redeneren, wankelen. Was Shakespeare nu een vrouwenof mannengek? In zijn poëzie spreekt hij beide seksen smachtend toe. Zijn tijdgenoot
Quevedo noemt vrouwen in zijn satires nep van binnen en buiten, maar als lyrisch
dichter prijst hij hen de hemel in, want zo
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hoorde dat in de lyriek. Er was op z'n minst een Quevedo-ik dat voor het oog van de
literaire wereld van vrouwen wilde houden.
De verwondering over die vier Pessoa's is misplaatst. Eerder is het vreemd dat zo
weinig schrijvers hebben gegrepen naar een soortgelijke truc, of noodsprong, of
natuurlijk uitingsmiddel. Hugo Brandt Corstius heeft de meeste pseudoniemen van
Nederland. Ik kan er vier bedenken, maar hij heeft er meer. Arnon Grunberg doet er
ook aan, om te mystificeren, denk ik. In de VPRO-gids is hij Yasha, de a-morele
ontmantelaar van pretenties. Maar hoe hij zich ook presenteert, hij probeert
ongrijpbaar te blijven, al verwacht ik binnenkort de creatie Grunberg als onverbloemde
moralist. Overigens zie ik in het feit dat A.F.Th. van der Heijden ineens van zichzelf
kortweg A.F.Th. moest zijn, een serieuze poging om te ontsnappen uit een mal.
Een heteroniem is een drastisch uitgewerkte afsplitsing. Pessoa's Caeiro, Reis en
De Campos hebben een volwaardig eigen CV en een eigen karakter. Ze zijn misschien
alter ego's, gewetens, psychische luchtkastelen.
Gisteren las ik een slecht boek. De personages stonden louter in dienst van het
verhaal. Ze praatten zo met elkaar, dat het verhaal erdoor opschoot. Niets vervelenders
dan romantechnisch handige gesprekken. Bij detectives wordt erin gegrossierd,
daarom zijn de detectives zo vlak. Literatuur zonder gesteggel, gegoochel en gekloon
met ikken is niet meer dan een falsificatie en verarming van de werkelijkheid.
Het mooiste verhaal over persoonsverdubbeling dat ik ken, een volmaakte mix
van essay, verhaal én dagboek, is Borges en ik, van Jorge Luis Borges. In het bestek
van één bladzijde worden de door het leven strompelende ik en de schrijvers-ik, dat
wil zeggen de ik zoals hij in zijn boeken is terechtgekomen, in hiërarchische
verhouding tot elkaar gezet. De eerste leeft om in de tweede uit te monden, is de
voor de hand liggende, Mallarmé-achtige conclusie. Ergens anders in zijn werk
ontmoet de bejaarde Borges op een bankje aan de Charles River, bij Harvard
University, zichzelf als jongeman. Hij sterft van de weemoed als hij bedenkt hoe ver
de twee van elkaar zijn afgeraakt, en hoeveel Borgessen er nog meer tussen hen in
zijn geweest, of hadden kunnen zijn.
Er schieten me een paar schrijvers te binnen die de meerstemmigheid, ook binnen
één persoon, wel heel ver hebben doorgevoerd. In Pedro Páramo negeert Rulfo zelfs
de scheidslijn die de dood normaal is. William Faulkner creëert in romans als As I
Lay Dying en Light in August een schimmenrijk op aarde waarin het druk is, maar
ook heel ijl, vanwege de ijlheid van de substantie ik.
Ik zou wel willen dat meer schrijvers de veelvormigheid van hun wezen uitbuiten.
Sluisden ze die maar minder braaf in afgebakende, min of meer overzichtelijke
karakters, en gooiden ze hen de lucht maar in om eens te zien wat er gebeurt! Het
zou de als-een-
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bus-kloppende papieren wereld, die in de meeste literatuur wordt nagestreefd,
heilzaam openbreken. Een schrijver bestaat behalve uit redenering ook uit fantasieën,
illusies en momenten van krankzinnige luciditeit. Laat zien! Tommy Wieringa (Joe
Speedboot) doet het.

De schrijver valt zichzelf in de rede
Een van de momenten waarop je jezelf figuurlijk verzamelt, is wanneer je een rede
moet houden. Je denkt dat die langs een bepaalde lijn moet gaan, zonder klitten en
rafels. Er moet een publiek worden overtuigd, en als je niet gewend bent formeel te
praten, denk je dat het aankomt op het vinden van de juiste dooddoeners, die iedereen
kent. Je neemt het woord zoals je denkt dat het idealiter hoort. Soms val je jezelf
zwetend met een relativerende bijzin in de rede en er wordt opgelucht gelachen, ook
door jou.
Ach, wat zijn redes vaak saai, vooral die van beroepssprekers als politici, die toch
beter moeten weten. Het is al bijzonder wanneer iemand gewoon praat, zonder
afgesleten of modieuze beeldspraak. Op dit moment gaat het in Nederland steeds
over het ‘zoet’ dat Balkenende en de zijnen na het ‘zuur’ (de bezuinigingen) willen
uitdelen. Het is of het niet eens meer anders gezegd kán worden, en dat is onzin.
Maar in Moby Dick en Don Quichot, mij vertrouwde boeken omdat ik het ene
vertaal en het andere al heb vertaald, staan oergeestige redes. De omstandigheden
werken mee - een lucide gek met een scheerbekken op z'n hoofd die tegen schransende
boeren uitweidt over de hogere dingen des levens; een kok op een walvisvaarder die
in zijn gebroken taaltje op instigatie van een plagerige meerdere de vraatzuchtige
haaien toespreekt. Er wringt iets, en we lachen. In Betoveringen, de vrolijk makende,
nieuwe essaybundel van Piet Meeuse, komen precies deze gevallen ter sprake; dat
stuk stond al eens in Raster 109, dus daar houd ik nu over op.
Over het algemeen gedijdt een rede bij zelfspot en een zeker gebrek aan stelligheid.
Bij de laatste uitreiking van de prijzen van het Prins Bernhard Fonds betrad tussen
de anderen, die allemaal hun dankwoord goed of grappig zeiden, ook Jurgen Bey,
Toegepaste Kunst & Bouwkunst, het podium. Hij had het te goed willen doen. Je
vermoedde hoe hij thuis retorische wendingen uit de kast had gehaald en met enige
overschrijding van de toegestane spreektijd zo uitputtend en geijkt mogelijk had
willen zijn, als een echte spreker. Het wonder geschiedde. Al voorlezend vervreemdde
hij van zijn tekst. Hij is zelf namelijk helemaal geen geijkte retorische figuur; hij is
een creatieve verwerker van afvalstoffen tot nieuwe voorwerpen, denk aan een
stofzuigerzak mét stof die later in een bepaalde vorm als object te gebruiken is.
Bey vervreemdde van een zichzelf opgelegd ik en verwoordde met groeiende
verbazing zijn voorbereide ‘hierbij wil ik’-verhaal, het
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larderend met kreten als ‘hè’, of ‘nee’(proestend). Het was een onbedoelde ode aan
het onaffe, tegen het obligate. Het langste applaus van de middag, een ovatie, was
voor hem, als dank voor die anti-rede.
Een inmiddels overleden vriend, de illustrator Rob Wout, bij het publiek bekend
als Opland, werd eens geïnterviewd door een journalist van het krantje uit Ossenzijl,
waar hij een zomerhuis had. De journalist vroeg naar intenties en stellingnames, maar
ook naar concrete namen, jaartallen. In zijn antwoorden verliet één woord Rob Wouts
mond met monomane frequentie: het woord ‘dinges’. Was hij zijn geheugen kwijt?
Was hij verlegen? Misschien; hij tekende en zong liever dan hij redeneerde. Uit zijn
verregaande nonchalance sprak vooral afkeer van het gelikte en imponerende. Voor
hem was er erg veel ‘dinges’ in het leven, en zo is het maar net.
Ere wie ere toekomt. Er zijn redenaars die niet uitblinken door gestamel of
geliktheid, maar door de gelukkige vondst van het juiste woord. Er zijn sites waarop
de praatjes te vinden zijn van de achtereenvolgende Nobelprijswinnaars voor de
literatuur. Voortreffelijke schrijvers geven voor het oog van de wereld zo aansprekend
mogelijk vorm aan hun diepste overtuigingen. Je komt noodkreten tegen, bedes,
ultieme klachten over de gang van zaken in de wereld. Ik denk opnieuw aan Faulkner,
die in 1950, op het ergst van de Koude Oorlog, sprak over de angst voor de atoombom.
‘The only thing we have to fear is fear itself,’ zei Roosevelt een kleine twintig jaar
eerder. Veel stemmen zijn ook te horen. Geen ‘eh’ te bekennen. Dat is natuurlijk ook
knap.

Hermans of Mulisch
Ik houd meer van Hermans dan van Mulisch, maar ik geef meer om het soort boeken
dat Mulisch maakt. Die van Hermans zijn in opzet gesloten werelden waarin alles
klopt. Nooit meer slapen is de beste roman die ooit in Nederland is geschreven, het
verhaal is steengoed, maar het zijn vooral de kieren in het boek, de plekken waar de
schrijver als essayist of commentator inbreekt, die mij boeien. Velen vinden die juist
vervelend, of zullen ontkennen dat het kieren zijn. Ze zijn het eens met Hermans'
eigen stelling dat iedere mus die in een boek van het dak valt verantwoord moet zijn.
Dat vind ik niet. In een hoofd kan alles, mag alles, moet alles mogen. Ik wil zien
hoe het in een hoofd toegaat, en dan mag het verhaal af en toe best wijken. Aan het
eind van Een wonderkind of een total loss ontvouwt Hermans zijn lijftheorie over
het scheppend nihilisme. Die had ik niet willen missen. Zijn werk krijgt er meerwaarde
door. Ik hou ook minstens zo van het gepraat in Nooit meer slapen als van het
eigenlijke verhaal. Het is daar boven de Poolcirkel met recht Hoofd tegen Natuur.
Ik herinner me superieure boutades
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tegen religie en de overdreven koestering van minderheden. Dat klinkt als van
vandaag. Iets dat goed is, blijft actueel.
Het spectaculairste voorbeeld van hoe Hermans soms zijn eigen regels overtreedt,
is te vinden aan het einde van Au pair. Het verhaal is ge-daan, maar de schrijver,
inmiddels verliefd op zijn vrouwelijke hoofdpersoon, een eigen creatie dus, wil nog
even met haar op een bankje zitten. Ik herinner me afkeuring hierover, maar het is
prachtig. Zo'n bewuste breuk in de beslotenheid van de roman, maakt dat fictie en
werkelijkheid door elkaar gaan lopen, met alle chemische werking van dien. Jij als
lezer valt met een klap uit je eventuele identificatie, juist doordat de schrijver zich
op zo'n absurdistische manier met zijn werk identificeert.
Don Quichot is niet alleen de eerste psychologische roman, waarin de karakters
zich via daden en onderlinge contacten ontwikkelen, maar ook de eerste anti-roman,
eentje vol vervreemding. Het moment waarop deze eerste anti-roman wordt geboren
is aan te wijzen. Je maakt het mee wanneer je hoofdstuk 8 aan het lezen bent, dat
beroemde, over het gevecht van Don Quichot met de molenwieken die hij voor
gevaarlijke reuzen aanziet. Aan het eind, Don Quichot is dan alweer in een ander
gevecht gewikkeld, vertelt de schrijver ons doodleuk dat het 'm spijt, maar daar houdt
het op. De rest is zoek. Stom van de croniqueurs, maar zo is het. Wat we lezen was
namelijk zogenaamd allemaal echt gebeurd. Dat is de running gag van het boek, dat
al die onzin echt gebeurd zou zijn en is weergegeven op een manier die geen
duimbreed afwijkt van de waarheid. Gelukkig, begin hoofdstuk 9, op de markt van
Toledo, hoort de schrijver, die dus ineens niet de schrijver blijkt te zijn, iemand
schateren. En ja hoor, die staat te lezen in de vervolgkronieken over de Don. De door
zichzelf tot bemiddelaar gedegradeerde schrijver laat het manuscript, dat in het
Arabisch gesteld blijkt te zijn, vertalen en ziedaar de rest. Alsof Cervantes niet alles
hoogstpersoonlijk heeft verzonnen.
Nu volgt een geweldig spel met onze goedgelovigheid. Don Quichot ziet zijn eigen
deel II van de persen rollen; legt uit hoe we de fouten in deel I moeten duiden; wordt
met de seconde onberekenbaarder. We glijden in de fictie, en dan weer eruit, en
intussen confronteert dat vijfhonderd jaar oude boek ons met alle wezenlijke literaire
vragen die er zijn. Is literatuur er om jezelf te vergeten en je getroost te voelen door
fictionele vrienden en vriendinnen? Ja, waarom niet? Is literatuur er om je geest te
scherpen en creatiever te leren denken? Ja, ook. Het gaat in dat boek moeiteloos
samen. En de academici van nu zich maar drukmaken over de vraag of die vogels
bij de grot van Montesinos wel in die tijd, in die streek voorkwamen! Wat Cervantes
zeker wilde, was de ridderroman, de soap van zijn tijd, aan de kaak stellen. Maar
zijn boek is zelf net zo goed een ridderroman, een anti-ridderoman, maar niet minder
spannend of bizar, alleen gelaagder. Cervantes mag spelen
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met onze behoefte aan identificatie, hij begrijpt haar.
Je kunt het in het echt ook heel dol maken. Op een colloquium in Toledo hoorde
ik onlangs de vertaler van de Don Quichot in het Arabisch zeggen dat het boek
oorspronkelijk in die taal geschreven was, en dat het jammer was dat dat manuscript
verloren was gegaan. Volgens mij meende hij het. Maar ik ben geen haar beter
wanneer ik in El Toboso het huis bezoek van Dulcinea, die niet heeft bestaan, die
een verzinsel van een verzinsel is, want het was Don Quichot die haar bedacht om
zijn heldendaden aan op te dragen. Hij aanbad haar omdat ze niet bestond. Geloven
in iets dat bestaat, is geen kunst. Nee, zonder bewijzen geloven, dat is je ware, zei
hij. Als verlicht man moet Cervantes met die grap polemische bedoelingen hebben
gehad. Hij legt er de kern mee bloot van wat geloof is. Toen hij het boek schreef,
waren joden en moren op straffe van de dood verboden in Spanje. Hij werd daar
indirect slachtoffer van, toen hij als soldaat door moorse piraten gekidnapt werd en
in Algiers vastgezet. De Arabische wereld telde duizenden en duizenden van die
gevangenen, vooral Spanjaarden, als wraak. Het is te lezen in de schitterende recente
biografie van David McCrory (No ordinary man). Of in Don Quichot zelf, want
daarin wordt uitgebreid verkapt verslag gedaan.
Dat ik eindig met Cervantes is onvermijdelijk. Hij is de meester van de
verdubbeling, omkering, breuk en vervreemdende fout. Wie na hem schreef, kon
weten hoe met zulke middelen een spannender, universelere en waardere werkelijkheid
te scheppen is. Dat het altijd een kwestie van dosering is, spreekt vanzelf. En ook,
dat je het maar moet kunnen.

Een grimmig sprookje van Günther Anders
Piet Meeuse
De roman Die molussische Katakombe is een merkwaardig boek.
Niet alleen omdat het qua vorm sterk afwijkt van de gemiddelde roman, maar ook
vanwege het geëngageerde en didactische karakter ervan. Dat is tegenwoordig
zeldzaam, om niet te zeggen: not done in de literatuur.
Het dateert dan ook uit het begin van de jaren dertig, toen de ideologische strijd
op volle sterkte woedde, ook in kunst en literatuur. Günther Anders schreef het boek
uit verontrusting over de snelle opkomst van Hitler. Maar voor het gepubliceerd kon
worden, werd het
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door de geschiedenis ingehaald: Hitler kwam aan de macht en Anders vluchtte naar
Parijs. Daar, en enkele jaren later in de VS, heeft hij nog wel pogingen gedaan het
manuscript te publiceren, maar het kwam er niet meer van. Pas in het jaar van zijn
overlijden, in 1992, verscheen het boek alsnog. Dit jeugdwerk verscheen dus als
sluitstuk van zijn oeuvre, en dat is in dit geval interessant omdat het - ongepubliceerd
- toch een stempel op zijn hele oeuvre heeft gedrukt.
Het fictieve land Molussië bleef namelijk voortdurend opduiken in zijn latere
werk: in zijn dagboeken en verhalen, en zelfs in zijn filosofische hoofdwerk Die
antiquiertheit des Menschen, zijn talloze fragmenten te vinden, in de vorm van
spreuken, anekdotes, gedichten of zelfs citaten uit gefingeerde studies, die allemaal
verwijzen naar dat Molussië uit deze roman. Zo kreeg het voor zijn lezers gaandeweg
de betekenis van een privé-mythe, een literaire fantasie die door de auteur gebruikt
werd als een spiegel voor de maatschappelijke actualiteit.
Die Molussische Katakombe heeft de vorm van een raamvertelling: het raam wordt
gevormd door het verhaal over twee gevangenen die in een stikdonkere onderaardse
kerker zitten. Ze kunnen elkaar niet zien, alleen horen, en het boek bestaat uit de
gesprekken die ze voeren en de verhalen die ze elkaar vertellen. Maar dat is geen
gewoon tijdverdrijf - het is de manier waarop de (politieke) gevangenen al generaties
lang een overlevering in stand houden, waarin ‘de waarheid’ wordt bewaard. De
waarheid van het verzet tegen de totalitaire macht, die gebaseerd is op leugens. Dat
is het hoofdthema van het boek: de verhouding tussen waarheid en leugen, en die
blijkt allesbehalve simpel en eenduidig.
De aaneenschakeling van fabels, liederen, anekdotes en dialogen waaruit Die
molussische Katakombe is opgebouwd, vormt ook het verslag van een leerproces,
want de verhouding tussen de gevangenen Olo en Yegussa is die van meester en
leerling. En Olo, die al dertig jaar gevangen zit, is geen zachtzinnige leermeester:
hij ontneemt de jonge gevangene successievelijk al zijn zekerheden - om te beginnen
zijn naam, want hij heet eigenlijk Kuru. Maar in het rollenspel van de overlevering
hebben slechts twee namen bestaansrecht: de leermeester heet Olo, de leerling
Yegussa. En elke ‘Yegussa’ is voorbestemd om op enig moment een ‘Olo’ te worden
en de overlevering voort te zetten.
Alleen al uit dit gegeven blijkt dat het geen gewone roman is: de personages als
individuen doen er niet toe. Hun persoonlijke geschiedenis is niet van belang. Ze
zijn niet meer dan stemmen, en hun leven staat hier enkel nog in dienst van die ene
Zaak: het doorgeven van ‘de waarheid’. Net als in De vertellingen van duizend en
een nacht is vertellen hier een kwestie van overleven, maar het gaat in
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dit geval niet om het individueel overleven. Het enige wat er toe doet is het overleven
van die waarheid. Wat die waarheid precies inhoudt, is overigens niet zo eenvoudig
te zeggen. Uiteindelijk lijkt het vooral te gaan om de ontmaskering van allerlei leugens
die zich als waarheid presenteren. En daarbij komen onder andere ook de rol van
kunst en literatuur ter sprake. De opvattingen die Olo daarover heeft staan haaks op
de nog altijd gangbare autonomistische kunstopvatting. Maar juist dat maakt dit boek
ook nu nog interessant en prikkelend, althans voor wie bereid is verder te denken
dan zijn literaire neus lang is.
De ondergrondse waarheid die bewaard moet worden, blijkt even kwetsbaar als
vitaal, dat wil zeggen: vatbaar voor verandering en aanpassing. Veel verhalen gaan
in dat proces van de overlevering verloren, andere worden bewerkt en aangepast: de
waarheid van de fictie blijkt een veranderlijk gegeven en soms moet de waarheid
zich als leugen verkleden om gehoor te vinden. Principes zijn mooi, volgens Olo,
maar het compromis beter - mits het de werkelijkheid kan veranderen.
En hoever die waarheid kan gaan in het aftroeven van de leugen, blijkt uit het
wrange slot van de geschiedenis, dat als ‘Aanhangsel’ aan de roman is toegevoegd,
en dat hier is vertaald.
Toch is Die molussische Katakombe - anders dan dit slot zou kunnen doen vermoeden
- zeker geen ideologische propaganda. Daarvoor zijn er veel te veel momenten van
dubbelzinnigheid en twijfel ingebouwd. Ondanks de gedateerd aandoende
revolutionaire retoriek van Olo heeft Anders zijn verhaal verrijkt met zoveel
tegenstrijdige facetten dat het veel te simpel zou zijn om het te diskwalificeren als
propagandistische literatuur. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het gegeven dat dit boek
zijn bestaan te danken heeft aan ‘de vijand’, die alle gesprekken tussen Olo en Yegussa
afluistert en notuleert.
Als Olo tenslotte sterft, blijft Yegussa alleen achter; hij heeft zich al bekwaamd
in de rol van Olo, die hij nu zal moeten overnemen. Maar er is geen nieuwe
gevangene, geen nieuwe ‘Yegussa’. De overlevering stokt. Zo lijkt het boek te
eindigen met de suggestie dat ook Yegussa sterft. Toch blijkt dat niet het geval: aan
de rol van ‘Yegussa’ is een einde gekomen, maar uit het ‘Aanhangsel’ blijkt dat voor
Kuru, die deze rol speelde, nog een cruciale rol overblijft.
Die molussische Katakombe is, kortom, een grimmig en strijdbaar boek, vol
merkwaardige verhalen en dialogen waarin veel dingen op de spits worden gedreven,
maar het biedt daarbij zoveel ruimte aan twijfel en reflectie dat de lezer uiteindelijk
zelf zijn conclusies moet trekken.
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Uit Die molussiche Katakombe van Günther Anders, vertaald door
Piet Meeuse.
Yegussa wordt geëerd. Prerevolutionaire notulen van het
Vrijheidscomité
Günther Anders
Ter discussie staat: het dreigement van de regering om de 115 gekerkerde kameraden
als gijzelaars te beschouwen en terecht te stellen wanneer de aangekondigde algemene
staking niet wordt afgeblazen.
Lo: ‘Het is moeilijk wennen aan de gedachte dat deze honderdvijftien, van wie we
sinds hun arrestatie dertig jaar en langer geleden niets meer gehoord hebben, nog in
leven zouden zijn. We hebben ze sinds lang voor dood gehouden. Velen van ons
herinneren zich hen nog slechts met moeite. En de jongsten onder ons weten
waarschijnlijk helemaal niet om wie het gaat. De regering heeft ze aan de duisternis
ontrukt om ze daar door ons in terug te laten stoten.’
(Onrust onder de comitéleden)
‘We zouden onszelf wijs kunnen maken dat de regering ons voorliegt. Dat ze
gebruik maakt van een truc. Dat de honderdvijftien allang dood zijn, en dat ze dreigt
met de terechtstelling van schimmen.’
(Hernieuwde onrust.)
‘Maar bewijzen kunnen we dat niet. Laten we dus aannemen dat de honderdvijftien
nog in leven zijn.’
(Bijval.)
‘Kameraden! Jullie zouden graag bereid zijn honderd taken van de gekerkerden
over te nemen, omdat zij ze niet meer kunnen uitvoeren. Jullie zouden voor hun
kinderen zorgen. Jullie zouden hun schulden aflossen.’
(Bijval.)
‘Neem dan ook van ze over wat ze zelf verplicht zouden zijn te doen, als ze de
vrijheid hadden daartoe te besluiten.’
(Zwijgen.)
‘Kameraden! Wie zichzelf opoffert doet dat niet omdat hij de verantwoordelijkheid
op zich kan nemen, maar omdat hij het voor juist houdt. En omdat hij de zaak
waardevoller acht dan zichzelf. Wij moeten leren om op grond van hetzelfde inzicht
ook anderen prijs te geven. Indien jullie jezelf prijsgeven omdat jullie vervangbaar
zijn,
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moeten jullie ook kunnen prijsgeven wie door jullie vervangen kunnen worden. Offer
jullie naasten op zoals jullie jezelf opofferen.’
(Zwijgen.)
‘Maar hier, wie moet hier vervangen worden? Niemand. De mannen die wij voor
de zaak prijs te geven hebben - hoe groot ook hun kwaliteiten zijn - tellen niet meer.
Ze hebben zichzelf opgeofferd. Dertig jaar geleden. Zij zitten in het donker. Zij zijn
als dood. Als we hen prijsgeven, bevestigen we slechts wat ze zelf gedaan hebben.
En als ze sterven, vallen ze uit het donker in het donker.’
(Op Lo's redevoering volgt een langdurig zwijgen. Enkele kameraden melden zich
om het woord te voeren, maar als ze worden opgeroepen, zien ze ervan af.)
‘Ik ken jullie kwelling. En die deel ik. Maar ik leg me er niet bij neer. Als jullie
de gevangenen niet opofferen, dan offeren jullie die duizenden op die gered moeten
worden door de al zolang en grondig voorbereide slag tegen de regering. Iets niet
doen is ook een doen. Kies wie jullie liever opofferen.’
(Langzaam, en onder algemeen zwijgen wordt het voorstel van Lo om de oude
kameraden prijs te geven aangenomen.)
‘Ons recht om ze prijs te geven is ons nu duidelijk. Maar welke innerlijke weerstand
moesten wij - en ik beken: ook ik - niet overwinnen voor we bereid waren het
argument als juist te erkennen? Het is onmogelijk om, in de weinige dagen die ons
scheiden van de beslissende actie, de rechtvaardiging van dit prijsgeven te
verduidelijken voor onze duizenden kameraden en aanhangers. Maar de regering
zou het offer dat wij brengen maximaal uitbuiten. Ze zou een stortvloed van
vlugschriften verspreiden: “Zo zijn jullie leiders dus. Zo bewijzen ze hun trouw.
Bekijk ze eens goed. Hun principes zijn hun heiliger dan het leven van degenen die
voor jullie leden,” enzovoort. Zo zou het heten in hun vlugschriften.’
(Bijval.)
‘Daarom moeten wij de schijn wekken dat de gevangenen zichzelf prijsgegeven
hebben. We moeten dus beweren een door gevangenen ondertekende geheime
boodschap in handen te hebben. Die boodschap zou moeten luiden: ‘WIJ KENNEN
DE VOORWAARDEN VAN DE REGERING. ONS LEVEN HEEFT GEEN
WAARDE. WIJ WILLEN STAKING.’
(Onrust.)
‘Ik ken jullie kwelling. En die deel ik. Maar ik leg me er niet bij neer. Duizenden
die nog een leven voor zich hebben, wachten op jullie teken. En ze zijn bereid te
volgen. Als jullie uit afschuw van de leugen
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van jullie actie afzien, liegen jullie tegen degenen die jullie een belofte hebben gedaan.
Iets niet doen is ook een doen, Kies welke leugen je liever is.’
(Na deze woorden wordt de tweede motie zwijgend, maar met algemene stemmen
aangenomen. De geheime boodschap wordt opgesteld en door Lo - met de eerste de
beste naam die we op de lijst van gevangenen vinden - ondertekend. De naam luidt
Kuru. Het comité gaat zwijgend uiteen.)
OFFICIËLE BEKENDMAKING
VAN DE MOLUSSISCHE REGERING
‘... De voor de geheime boodschap verantwoordelijke gedetineerde Kuru is
onmiddellijk aan een verhoor onderworpen. Hij heeft toegegeven de tekst: WIJ
KENNEN DE VOORWAARDEN VAN DE REGERING. ONS LEVEN HEEFT
GEEN WAARDE. WIJ WILLEN STAKING te hebben opgesteld. Deze boodschap
zou slechts een van de vele zijn. Op de mededeling dat zijn handelwijze 114 van zijn
kameraden de dood in had gestuurd, reageerde hij gevoelloos. “Ieder van hen,”
antwoordde hij, “zou de boodschap ook naar buiten gesmokkeld hebben als hij de
mogelijkheid had gehad.”
Na het verhoor werd Kuru eveneens terechtgesteld.’
LAATSTE PREREVOLUTIONAIRE NOTULEN
VAN HET VRIJHEIDSCOMITÉ
Lo: ‘Kameraden, jullie hebben gelezen wat kameraad Kuru voor ons gedaan heeft.
De last die wij hem oplegden, heeft hij op zich genomen; de ondertekening die wij
vervalsten, heeft hij als de zijne erkend; de leugen die wij logen, heeft hij in waarheid
veranderd. Het bedrog is goedgemaakt. Laten we opstaan ter ere van onze dode
kameraad Kuru. En ter ere van de honderdenveertien, die hetzelfde gedaan zouden
hebben.’
(De kameraden staan op.)
‘Kameraden, kameraad Kuru heeft de algemene staking uitgeroepen. Voorwaarts.’
De Nederlandse vertaling van Die molussiche Katakombe verschijnt eind van dit jaar
bij uitgeverij Lemniscaat onder de titel De catacombe van Molussië.
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Kat is hond.
Of: Recht is Taal, maar niet helemaal.
Hendrik Kaptein
I
Freeman Dyson zit in de trein met een schildpad op schoot, in de tijd dat je voor een
hond nog moest betalen. Zelf heeft hij een kaartje, maar de schildpad niet. De
conducteur lost (het probleem van) de schildpad als volgt op:
Cats is dogs and rabbits is dogs but tortoises is insects and travel free
according.1
Een kat is geen hond, en recht is geen taal. Hoe tovert recht toch een insect uit een
schildpad? Waar komen het goudenknopenpak, de pet en de rechtsmacht van de
conducteur vandaan? Wat maakt een stukje karton met een gaatje erin tot een geldig
vervoerbewijs? Hoe komt Dyson trouwens aan die schildpad? Hoe komt iemand
anders aan het tijdschrift waarin Dyson het allemaal opschreef, als zijn rechtmatig
eigendom, om het in weer een andere trein te kunnen lezen? Recht is geen taal, door
taal tovert recht transformaties, tot en met de pijnloos onmiddellijk bevrijdende
recreatie van een nietszeggende schildpad tot vrij reiziger: insect. En alles speelt zich
af in een wereld onderweg die toch geen chaos is. Treinen rijden op spoorstaven die
steun vinden in de staat van het recht. Geen recht is ook geen schildpad op schoot,
op reis. En ook geen restitutie voor Dyson als hij ten onrechte toch een pet ticket had
moeten kopen. In een rechtsorde krijgen reizigers voor onrecht onderweg hun geld
terug, desnoods door de rechter, met schadevergoeding. Zo keren zij terug in de tijd,
alsof er niets is gebeurd. Dat is pas recreatie. Taal overbrugt tijd, ook in het recht.
Hoe werkt dat? Hoe maak je insecten uit schildpadden, conducteurs en rechters uit
gewone mensen en hoe draai je de tijd terug als onrecht goed moet worden gemaakt,
als het goed is alsof er niets is gebeurd? Tovenarij, maar wél met de (tenminste)
officieel meest doorslaggevende legitimatie: die van de moderne rechtsstaat. - Recht
is overal, niet alleen in de trein, onderweg.

II
Recht recreëert nog meer dan schildpadden uit insecten, conducteurs uit mensen,
eigendom uit dieren en dingen, gerechtshoven en gevangenissen uit nietszeggende
gebouwen. Recht is een voor leken (en veel juristen) ondoordringbaar ingewikkeld
complex, een eigen wereld om recht te creëren in een nog veel ingewikkelder
menselijke en maatschappelijke werkelijk-

1

Uit The New York Review of Books (22 juni 2006).
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heid (die haar complexiteit voor een deel te danken heeft aan datzelfde recht).
Montesquieu schreef al dat eenvoudig en begrijpelijk recht niet anders dan
onrechtvaardig kan zijn, omdat het niet tegemoetkomt aan de ingewikkelde
werkelijkheid. Dus moet rechtvaardig recht wel ingewikkeld zijn, al zal het nooit
alle schildpadachtige en andere weerbarstige feiten in regels kunnen vangen. Hetgeen
Montesquieu verleidde tot de conclusie dat het strafrecht van de Turken in Frankrijk
moest worden ingevoerd, omdat het onbegrijpelijk ingewikkeld was.2 (Dat de burger
wordt geacht de wet te kennen is natuurlijk net zo'n fictie als dat een schildpad een
insect is. Wist Dyson veel. Die rechtszekerheid bestaat alleen op papier.)
De taal van het recht roept zelfs gevoelsmatige realiteiten met rechtsgevolgen in
het leven, realiteiten die anders niet meer zouden zijn dan psyche en psychologie. Na een ontmoeting met een koe valt Oliver Sacks van een berg naar beneden en
breekt zijn been. Dat valt al niet mee, al kan de koe er niets aan doen. Als hij
vervolgens wordt mishandeld door een verpleegster die eigenlijk een heks is, wordt
zijn pijn getransformeerd tot onrecht, en daardoor des te meer gevoeld, door het
talige oordeel dat wat zij deed niet mocht.3 Juridisch is pijn geen pijn. Zelfs zijn
verontwaardiging, het begin van elk oordeel over onrecht, is talig, oordeel gedragen
door gevoel en omgekeerd.4
Anderzijds is recht op tenminste drie manieren de grote gelijkmaker. 1. Rechtsregels
onderscheiden hoofd- van bijzaken. De lengte van een neus hoort er net zo min toe
te doen als haar- of huidskleur. Zo vereenvoudigt ingewikkelde rechtstaal radicaal
de werkelijkheid. 2. Wie schade lijdt kan verhaal halen, straf of schadevergoeding
vorderen. Recht is niet alleen wet en regel die moeten worden opgevolgd, recht is
ook afrekening als het verkeerd is gedaan. 3. Dat kan omdat rechtstaal als alle taal
nog veel meer vermag dan omtovering van schildpadden: ‘De taal tovert met haar
zinnen ieder gewenst moment de verst verwijderde tijden en ruimten dichterbij. De
taal ontbindt alle machten van de geschiedenis. Taal gelijktijdigt.’5 Zonder taal geen
recht dat blijft terwijl de werkelijkheid voorbijgaat, maar ook geen geschiedenis, en
dus ook geen schadevergoeding, straf en genoegdoening. Taal legt feiten vast die
later (veel later soms, de molens van justitie malen langzaam) weer tot leven worden
gebracht, als regels zijn overtreden en achteraf moet worden afgerekend.6

2
3
4
5
6

Zie De l'esprit des lois, deel 1, boek 6, hoofdstuk 2.
Uit London Review of Books, 17 juni 1982.
Zie daarover in ieder geval Strawson, Freedom and Resentment, and other Essays.
Dit is een hoofdthema in het werk van Rosenstock-Huessy.
A.M. Honoré's About Law biedt meer hierover, in onnavolgbaar adequaat proza, poëzie bijna
in even compacte als elegante uitleg van recht.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

62

III
Recht kan nooit onbegrijpelijk genoeg zijn om in alle mogelijke en toch te regelen
gevallen te voorzien. Zo zal niemand er aan hebben gedacht dat ook schildpadden
reizen per trein. Dat was dan ook niet uitdrukkelijk verboden, net zo min als enige
regel bepaalde wat voor zo'n schildpad dan wel zou moeten worden betaald. Juristen
trekken daaruit graag de conclusie dat de schildpad dan voor niets mee mag. Maar
de logica daarvan is op zijn zachtst gezegd twijfelachtig, want neerkomend op de
volgende kromme redenatie:
Indien hond, dan pet ticket
een schildpad (insect) is geen hond
(Dus:) Voor een schildpad hoeft niet te worden betaald
Dat is echt niet veel beter dan:
Als het regent, dan is de straat nat
Het regent niet
(Dus:) De straat is niet nat
Dat is net zo drogredelijk als Montesquieu's pleidooi voor het strafrecht van de
Turken. Noodzakelijke zijn nu eenmaal geen voldoende voorwaarden. Maar juristen
weten nogal eens beter: de pia fraus van zulke a contrario-redeneringen komen echt
niet alleen in het vervoersrecht voor. Vroom bedrog inderdaad, omdat de valse schijn
wordt gewekt dat de conclusie is gebaseerd op recht. Zoals zoveel juristentaal klinkt
het goed, maar klopt er niets van. Nieuwenhuis schreef: ‘Wat de logicus niet lukt,
volvoert de jurist zonder met zijn ogen te knipperen.’7
Hier dreigt bovendien dat (alles) mag wat niet is verboden, en dat kan niet de
bedoeling zijn. Uitleg van recht biedt soms betere oplossingen. Recht is verstard in
taal, maar niet helemaal. Er zit nog rek in. Bijvoorbeeld: wie wordt gepakt wegens
omzeiling van de meterkast kan worden gestraft, al spreekt de wet alleen van diefstal
van een goed. In ruimere uitleg kan ‘goed’ zo onstoffelijk worden dat ook electriciteit
er onder valt. Maar geen uitleg kan katten onder ‘hond’ laten vallen, of een schildpad
onder ‘insect’, niet in omgangs- en zelfs niet in wetenschapstaal. Zo dreigt toch weer
dat alles wat in geen uitleg een hond is mee mag voor niets.
Ook daar hebben juristen zich onderuit geredeneerd: analogie is een machtig wapen
om wat in geen uitleg kan worden geregeld toch te regelen, om niet alleen voor
honden maar ook voor katten en konijnen te laten betalen. Zo'n
hink-stap-sprong-hogehoedredenering mét konijn gaat als volgt:
Een hond in de trein betaalt gereduceerd tarief (de regel van het
vervoersrecht)
Een hond betaalt gereduceerd tarief omdat hij anders dan mensen een
weinig hinderlijk dier is dat toch enige plaats inneemt.
Ook een kat is anders dan mensen een weinig hinderlijk dier dat toch enige
plaats inneemt.
In deze opzichten is een kat dus een hond.
7

In Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1976, p. 506.
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(Dus:) Een kat in de trein betaalt gereduceerd tarief.
Logisch klopt dat nu eens wél, de crux van analogie zit dus in het achterliggend
beginsel: waaróm betaalt een hond minder? Zo worden biologische onmogelijkheden
tot juridische hulpmiddelen en kunststukjes, met echtere gevolgen dan literaire
metaforen, verwante stijlmiddelen in de literatuur. De al bijna vergeten recreatie van
de schildpad tot insect is natuurlijk ook een analogie, ter inperking van het dierenrijk
dat voor niets reist.
Precedenten werken net zo: Stare decisis et non quieta movere (blijf bij besluiten
en blijf af van wat in rust is). De rechter (of een andere autoriteit) heeft ooit iets
besloten, vervolgens gebeurt er iets dat daarop nogal lijkt en dan is het antwoord op
de rechtsvraag al bekend. Als Sacks' verpleegster de eer ten deel valt als eerste te
worden veroordeeld tot schadevergoeding (omdat de wetgever niets had geregeld en
de rechter het tijd vond om er iets aan te doen), dan weten alle volgende verpleegsters
(en verplegers, ook hier is de taal van het recht de grote gelijkmaker) wat hen te
wachten staat. Hoeven thuiszorgers die demente bejaarden mishandelen zich dan
geen zorgen te maken? Nee, want net als bij analogie gaat het bij precedenten om
het achterliggend beginsel. Dat bepaalt welke gelijkenissen en verschillen ter zake
doen en welke niet.

IV
Tot nu toe klinkt het allemaal redelijk: al staat niet alles in wetten en regels, toch
leek juridische taalkunst en uitleg de weerbarstigheid van de werkelijkheid wel aan
te kunnen. Maar niet alles kan alsnog worden geregeld, hoe complex recht en
juridische argumentatie ook is. Bovendien kunnen vaste regels leiden tot
onrechtvaardigheid, in al dan niet voorziene gevallen. Het ongeregelde en
onrechtvaardige is het rijk van de discretie, de ambtelijke vrijheid in uitleg en
toepassing van wetten en regels. Dat leidt tot spanning met legaliteit, de
regelgeleidheid van recht als grondkenmerk van de rechtsstaat.
Stel dat Dyson toch een dier bij zich had dat rechtens doorgaat voor hond. Verder
zit er niemand in de trein, Dyson kijkt treurig voor zich uit, toch alleen. De conducteur
heeft zijn laatste dienst. Hij heeft die dag al veel hondenbonnen geschreven. Hij laat
Dyson gaan, mét hond / kat / konijn. Dat is zinvolle discretie. (Bij onze tegenwoordige
spoorwegen moet dat nog beter doordringen.)
Als de rechter er met de regels (en eventueel analogie en precedent) niet meer uit
komt, grijpt hij terug op redelijkheid en billijkheid, of op ‘de bijzondere
omstandigheden van het geval’ of hoe dat verder in verschillende rechtsgebieden
mag heten. Dat heet: het timmermansoog van de rechter. Op zich (weer) een aardige
analogie, zij het dat echt timmermanswerk gewoon wordt nagemeten als daaraan
twijfel rijst. Bij rechters- en ander juristenwerk kan dat niet. Juist omdat dui-
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delijke maatstaven ontbraken moest een beroep worden gedaan op discretie als
‘redelijkheid en billijkheid’. De taligheid van wet- en regelgeving maakt plaats voor
het onberedeneerbare als grondslag van beoordeling en veroordeling van mensen die
toch graag zouden willen weten waarom. Omdat de rechter zo heeft gesproken, is
dan het enige antwoord.
Een enkele keer leggen rechters en ander ambtenaren toch iets uit. Maar dat dreigt
dan nieuw recht te scheppen, door precedenten (zie eerder). Bovendien zijn het
antwoorden achteraf, apologetische verhalen bij besluiten die al waren genomen. In
dit opzicht zijn rechters en andere ambtenaren net als gewone burgers en boeven.
Eerst doen zij (maar) wat dat al dan niet deugt, achteraf komen zij een enkele keer
al dan niet ter strafzitting met verontschuldigingen. Eerst de daad, dan het woord,
voor wat het waard is.
Dergelijke vrome rechtstaal dekt veel toe, tot en met volstrekte leegheid verhuld
in juristenjargon. Zo werd een jeugdig homoseksueel weduwnaar zijn deel van het
huwelijks vermogen ontnomen omdat hij zijn oude vrouw zou hebben getrouwd en
vervolgens vermoord om aan haar geld te komen. Hoe wist onze Hoge Raad dat?8
Omdat de jongeman met het huwelijk en de moord het vooropgezette plan had om
zich ten koste van zijn vrouw te verrijken. Huwelijk en moord zijn dan ook eigenlijk
één handeling. Waarom één handeling? Dat blijkt uit het plan van de man. - Dat is
niets anders dan een lege cirkelredenering, ingegeven door het (goedburgerlijk)
‘rechtsgevoel’ (het timmermansoog, etc.). Vervelend bovendien dat de Hoge Raad
gemakshalve vergat dat de man het geld al had, vanaf het ontstaan van de huwelijkse
gemeenschap en dat de moord daaraan dus eigenlijk niet toe of af deed. (Onze Hoge
Raad doet ook veel goede dingen.)
Dan maar liever helemaal niets gezegd? Denk aan het hart, of eigenlijk de
moordkuil van minister Verdonk: de ene vreemdeling mag blijven, de andere niet,
al naar gelang zij over haar hart strijkt. Zo wordt discretie (soms dodelijke) willekeur,
van een minister die ‘uit angst voor precedenten’ weigert te motiveren en dus niet
weet wat zij doet. Alsof het niet juist zo is dat wat recht is in een bijzonder geval,
dat ook is in een ander, maar rechtens net zo bijzonder geval. Als het redelijk is om
iemand te laten blijven, dan moet dat zijn af te leiden uit de regels van het recht en
de feiten van het geval. Nu weten vreemdelingen niet waarom zij weg moesten en
weet niemand waarom Verdonk mocht blijven.
Recht is taal, maar niet helemaal. Legaliteit betekent noodzaak van motivering
van juridische beslissingen in termen van rechtsregels, terwijl discretie, redelijkheid
en billijkheid en erger, kennelijk betekenen dat er niets te motiveren valt: recht zonder
taal, met de

8

Uitspraak van 7 december 1990, hier vertaald in min of meer alledaagse termen, om de in
mandarijnentaal verborgen drogredelijkheid beter te laten doordringen.
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natte vinger, en dat echt niet alleen in kleine dingen. Kennelijk kon zelfs het strafrecht
van de Turken daar niet tegen op. Juist in strafrecht is legaliteit door motivering
belangrijk, gegeven de gevolgen die op het spel staan. Maar alleen al de ongekende
willekeur in opgelegde straffen, ook hier en nu in Nederland, laat zien hoe sterk de
schijn is van rechterlijke willekeur.
Een groot deel van de rechtswetenschap drijft op die dobber. Rechtswetenschap
boet alsnog netten van talige argumentatie die rechterlijke en andere juridische
discretie althans op papier én achteraf binnen perken moeten houden. Bijvoorbeeld:
de (hoogste) rechter oordeelt dat ‘de redelijkheid en de billijkheid met zich
meebrengen dat’ als A de boekwinkel van B wil kopen en zij er op de handtekeningen
na eigenlijk wel uit zijn, A en B eigenlijk al een overeenkomst hebben, met alle
gevolgen vandien, of zij dat uiteindelijk wilden of niet. Dan is er niet alleen werk
aan de winkel voor advocaten, maar ook voor al die juridische schriftgeleerden die
bladen en boeken volschrijven over de vraag wat die hoogste rechter nu eigenlijk
bedoelde. Het lijkt niet erg dat rechters en andere ambtsdragers maar wat doen, zolang
de schriftgeleerden het maar kunnen uitleggen. Jammer is alleen dat de rechtsgenoten
en met name de verliezers onder hen in dergelijke geschriften geen inzage hebben.
Zij zouden er toch niets van begrijpen. In de juridische schriftgeleerdenwereld gaat
even onbegrijpelijke als overbodige complexiteit gelijk op met de schijn van
wetenschap. Geen wonder dat niet meer dan een verdwijnend klein deel van die
geschriftenvloed belandt op de planken van de betere boekhandel: ‘Big words, small
print, no sales’, zei Hitchcock al.

V
Recht is meer dan (tenminste kwantitatief goeddeels overbodige) taal. Zonder feiten
geen recht, niet in rechtsvorming maar zeker ook niet in toepassing van recht. Recht
kan immers alleen worden gedaan op grond van de feiten van het geval. Als achteraf
wordt ontdekt dat Dyson zijn hond had vermomd als schildpad (feit), dan moeten de
gedupeerde spoorwegen hem alsnog tot betaling kunnen dwingen (op grond van de
algemene rechtsregel). Net zo goed als Dyson zijn geld terug behoort te krijgen, en
misschien nog meer, als zijn schildpad ten onrechte als hond was aangeslagen.
Over die feiten zijn partijen het niet altijd eens. Uiteindelijk moet de rechter dat
oplossen. Anders dan de juridische leerboeken leert de ervaring dat verreweg de
meeste rechtsgedingen gaan over betwiste feiten, en niet over betwist recht. De ene
partij zegt: dit is gebeurd! Nee, zegt de andere. Dan ligt het in de lijn der
verwachtingen dat het rechtsbedrijf alles in het werk stelt om tenminste de feiten van
het geval boven water te
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krijgen. Dat is immers vooronderstelling van eerlijke rechtspraak: niet gebaseerd op
fictie, maar op feiten.
Maar feiten zijn geen feiten, in de rechtspraak al helemaal niet. Recht was al
geheimtaal, de ‘feiten’ in het recht doen er weinig voor onder. Tenminste drie
eigenaardige gegevenheden voorkomen meer dan eens dat mensen hun recht krijgen
op grond van wat echt is gebeurd. Ten eerste brengen de meeste mensen geen feiten
naar buiten die hun zaak geen goed doen. Het ziekenhuis draait op voor het wangedrag
van Sacks' verpleegster (werkgeversaansprakelijkheid), maar zal desgevraagd van
niets weten. Nogal eens worden er advocaten bij gehaald, maar dat maakt het er niet
beter op. Tegen cliënten zeggen zij: vertel niets meer, maar mij alles, je weet als leek
nooit wat van belang is, als vertrouwenspersoon zal ik zwijgen als het graf. Zo kan
er mét advocaten minder recht zijn dan zonder, als met deskundige hulp wordt
voorkomen dat feiten aan het licht komen op grond waarvan recht wordt gedaan. Die
advocaten zijn de retorici, schermend met mooie rechtstaal op een toneel waar de
waarheid nogal eens achter de schermen blijft, en daarmee het recht.9
Dan is er (ten tweede) het beginsel dat wie stelt moet bewijzen. Sacks' ziekenhuis
hoeft niet eens mee te doen (al ligt dat tegenwoordig soms wat ingewikkelder). Sacks
zelf kan niet bewijzen dat hij niet heeft gedroomd, en wat niet is bewezen, bestaat
juridisch niet. Dat komt dicht in de buurt van het drogredelijk argumentum ad
ignorantiam, het beroep op onwetendheid:
Het monster van Loch Ness bestaat.
Waarom?
Omdat nooit is bewezen dat het niet bestaat.
Maar het kan ook omgekeerd:
Het monster van Loch Ness bestaat niet.
Waarom?
Omdat nooit is bewezen dat het wél bestaat.
Zo kan te veel, zeker als er iets op het spel staat. Eigenlijk komt het neer op dezelfde
truc die de schildpad vrij deed reizen: verwisseling van noodzakelijke en voldoende
voorwaarden. Bewijs kan een voldoende voorwaarde zijn voor feiten, maar gebrek
aan bewijs voor feiten sluit die feiten niet uit. In het recht kan alles, als het maar
mooi wordt vertaald. Daarmee blijft de bewijsnood van de rechtzoekende die gelijk
heeft maar dat zelf niet kan laten zien buiten beschouwing. (Omkering van bewijslast
kan alleen in bijzondere gevallen en helpt niet altijd). In de rechtspraktijk verdringt
taal- woord- en steekspel de zoektocht naar de historische realiteit. Het mooiste
verhaal wint, het recht verliest.
Ten derde en tot slot: op een gegeven moment weet de rechter

9

‘Hoe kun je als advocaat een zaak verdedigen waar je niet achter kunt staan?’ vroeg Boswell
aan Johnson. ‘Ach’, antwoordde Johnson, ‘Een circusartiest loopt op straat ook niet op zijn
handen.’ Mooi bedacht, als zo veel in Boswells Life of Johnson, maar een valse analogie.
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het wel, een enkele keer al voordat betrokkenen hun verhaal hebben gedaan. ‘Hij
heeft het al gezien.’ Wezenlijk voor de verhouding van werkelijkheid en taal is dat
alles wordt gezien als iets. Zonder begrippen geen realiteit (tenminste, niet buiten
de literatuur). Uit een vage tekening is zowel een eend als een haas op te maken, zo
leerde Wittgenstein, en in het recht is het niet anders.10 Werkelijkheid is ‘als zodanig’
al uitleg. En als de feiten van het geval niet zonder meer duidelijk zijn, dan wordt er
een verhaal van gemaakt, waarvan de door de rechter aangenomen feiten de clou
zijn. Slachtoffers menen zich misbruik te herinneren, bijvoorbeeld, een zwakbegaafde
verdachte weet daartegen niets goeds in te brengen en daarmee staan de belastende
feiten van het geval vast. Nogal eens is dat verhaal niets anders dan het (figuurlijke
én letterlijke) vooroordeel van de rechter. Vergeten wordt dat goede verhalen nog
geen historische waarheid zijn.
Ook hier geldt, net als voor de uitspraak zelf: eerst de conclusie, dan de premissen.
De feiten ondergaan hetzelfde lot als het recht dat er bij werd gezocht. Net als gewone
mensen luisteren rechters naar alles dat hun vooroordeel verifieert, en zijn zij
Oostindisch doof voor falsificaties. Met alle gevolgen vandien voor onschuldige
verdachten: de Schiedamse parkmoord, de Puttense zaak en nog zo veel minder
bekende meer getuigen van te weinig respect voor de feiten. Het Openbaar Ministerie
komt met een mooi verhaal, minder mondige verdachten kunnen daar niet tegenop.
Dan is het voorbij. - Taal gelijktijdigt. Maar niet altijd in het terughalen van feiten,
en recht.

VI
Feiten zijn vaak hinderlijk, niet alleen in toepassing van recht maar ook in wet- en
regelgeving zelf. Recht vindt geen steun in de werkelijkheid, recht maakt zijn eigen
werkelijkheid. Voor een deel terecht: denk aan overeenkomsten en zoveel andere
rechtsvormen, instituties en autoriteiten die het maatschappelijk leven mogelijk
maken. Maar de eigen werkelijkheid van het recht is ook de maatschappij van het
rechtsbedrijf zelf, de Nieuwe Kerk, compleet met statige rechtszalen, toga's en andere
rituele parafernalia. Sommige dingen doet de Nieuwe Kerk beter dan de oude,
bijvoorbeeld wonderen verrichten. Mythen van wonderbaarlijke genezingen vallen
in het niet bij transformatie van schildpadden in insecten en nog veel meer. Recht is
de geheimtaal van toverformules, heilige schriften, schriftgeleerden en bibliotheken
vol exegesen. God is de Hoge Raad, zijn jurisprudentie is een Heilig Boek, de vloed
aan juridische literatuur biedt apologetische commentaren, rationaliseringen achteraf
gelijk de theologische tractaten van weleer. Kritiek in het hermetisch complex leidt
tot excommunicatie. Buitenstaanders, hoe

10

Aangenomen kan worden dat ook die haas moest betalen.
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geleerd ook, worden al helemaal niet ernstig genomen: ‘die weten er niets van’. Wie
de eigen geheimtaal van de kerk niet spreekt doet niet mee. Het feitelijk rechtsbedrijf
is voor een groot deel autonoomhermetisch, rechtstaal van juristenritueel en liturgieën
die zich niet storen aan werkelijkheid en werkelijke gerechtigheid.
Zo schept de taal van de juridische theologie haar eigen orde. De nieuwe
drievuldigheid is die van de clerus, de burgerij en de zondebokken (waarzonder geen
kerk en maatschappij kunnen bestaan). De kerk zelf kan natuurlijk geen kwaad doen.
Eigen zonden worden hoe dan ook vergeven of beter nog weggeredeneerd in
wereldvreemde bezweringsformules. (Malafide juristen van welk slag dan ook worden
zelden of nooit gestraft, zeker niet als onschuldigen lang hebben vastgezeten). De
rol van Jezus Christus is overgenomen door het geboefte, dat nog meer wordt
buitengesloten (en gevangengezet) dan de burgerij. (Storend zijn die boeven hoe dan
ook, al was het maar in de eredienst van de terechtzitting. Zo zei een strafadvocaat:
het ging allemaal prima volgens de liturgie, totdat de verdachte roet in het eten gooide.
Hij snapte er niets van.) De officiële ééndeling van gelijke behandeling, in naam
gesymboliseerd door de onpersoonlijkheid van uniformen en toga's, is hermetisch
vertaald in een hiërarchische driedeling waarin de juristen tenminste in hun eigen
rechtstaal bovenaan staan.

VII
Recht is taal, maar niet helemaal? Moet niet eerst duidelijk zijn wat recht eigenlijk
is? Wie zouden dat beter weten dan de juristen? Of zitten die te diep in hun hermetisch
complex om het geheel (als zoiets al bestaat) te kunnen overzien? Kant schreef niet
voor niets:
Noch immer suchen die Juristen eine Definition zu Ihrem Begriffe vom
Recht.
Een laatste uitstapje in het analogisch dierenrijk biedt de verklaring:
... sorting out... The Concept of Law. To this enterprise the lawyers... had
about as much to contribute as have fruit flies to the study of genetics.11
En wat is taal? Dat moet toch evengoed duidelijk zijn, als het gaat om recht en taal?
Ten opzichte van de taal zijn wij allemaal als de juristen ten opzichte van het recht.
Hoe zou in taal kunnen worden uitgedrukt wat taal eigenlijk is? Taal is
transcendentaal.
Recht is minder dan taal. Juristen doen in hun discretie dingen die in algemeen
aanvaardbare bewoordingen zouden moeten worden uitgelegd maar die worden
afgedekt met nieuwkerkelijke toverformules gelijk de redelijkheid en de billijkheid.
Recht is meer dan taal: recht maakt autoriteiten en instituties waarzonder er geen
maatschappij is (en geen Nieuwe Kerk). Recht betovert dieren en mensen, buiten
elke alledaagse of wetenschappelijke taalclassificatie. Recht gelijktijdigt
11

Volgens A.W.B. Simpson, in The Times Literary Supplement (11 februari 2005).
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De revolutie kwam niet via (M)TV
Jan Hein Hoogstad
In een tijdperk dat gekenmerkt werd door de onstuitbare opmars van televisie en een
gestaag afnemende interesse in politiek, was Gil Scott-Heron een roepende in de
woestijn. Zijn song uit 1970 The revolution will not be televised was een oproep tot
opstand en tegelijkertijd een kritiek op het televisiemedium. ‘You will not have to
worry about a dove in your bedroom, a tiger in your tank, or the giant in your toilet
bowl. The revolution will not go better with Coke.’ Scott-Heron citeerde en verdraaide
reclameslogans en onthulde daarmee de bedwelmende werking die het medium op
mensen uitoefent. Zijn unieke combinatie van harde, ontnuchterende drums en
vlijmscherpe teksten was bedoeld als tegengif. Het diende de massa uit haar roes te
bevrijden.
The revolution will not be televised - Gil Scott-Heron doelde met zijn (inmiddels
tot een cliché verworden) titel niet op zomaar een willekeurige opstand. Het protestlied
verwees naar de Afro-Amerikaanse strijd om erkenning. ‘There will be no pictures
of you and Willie Mays1 pushing that shopping cart down the block on the dead run,
or trying to slide that color television into a stolen ambulance.’ Met een pikzwarte
knipoog roept Scott-Heron herhaaldelijk karikaturale beelden op van de verschillende
gewelddadige rassenrellen die in de jaren zestig in de getto's van steden als New
York, Detroit en Los Angeles hebben plaatsgevonden.
Scott-Heron sympathiseerde met de revolutionaire, esthetische politiek van de
Black Panthers. Geheel conform de marxistische leer, bedeelden de Black Panthers
kunst een uitsluitend maatschappijkritische rol toe. Kunst dient de ogen van de
onderdrukte massa te openen. Kunstenaars moeten zich richten op de slapende
meerderheid om haar idee van realiteit te saboteren en om aldus haar revolutionaire
potentieel te activeren. De beoogde doelgroep dient te beseffen dat haar armzalige
leefomstandigheden buitengewoon, niet normaal zijn. De schok die dit inzicht teweeg
zou brengen zal haar stimuleren om niet langer in haar lot te berusten, maar te
rebelleren.
De Black Panthers beschouwden straattheater als de uitgelezen kunstvorm om hun
revolutionaire politieke agenda uit te dragen. Ten eerste omdat zij ook een publiek
wilden bereiken dat normaal gesproken niet of nauwelijks met kunst in aanraking
kwam (zoals daklozen, prostituees en fabrieksarbeiders). Ten tweede werkt
straattheater per definitie provocerend, omdat het mensen op onverwachte plaatsen
en momenten ongevraagd met kunst confronteert. Op straat kan geen enkele
boodschap verkondigd worden zonder een tegenreactie op te roepen. Op het
marktplein bestaat er

1

Eén van de eerste professionele Afro-Amerikaanse honkballers.
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geen onderscheid tussen toeschouwer en deelnemer. Straattheater confronteert de
mensen met het feit dat hun daden wel degelijk verschil kunnen maken. Het
ondermijnt daarmee het perspectief van de externe toeschouwer en maakt de rol van
willoos slachtoffer onmogelijk. Op straat wordt de massa bewust van haar politieke
macht.
‘You will not be able to stay home, brother’: in de openingszin van ‘The revolution
will not be televised’ weerklinkt het appèl van de Panthers. ‘You will not be able to
plug in, turn on and cop out.’ Alhoewel Scott-Heron niet letterlijk op het marktplein
optrad, ontleenden zijn shows hun vorm aan het straattheater. Interactie met het
publiek speelde een cruciale rol. De zanger gaf niemand de kans zijn show van een
veilige afstand te bekijken.2 Door respons te eisen van zijn toehoorders, dwong hij
hen deelnemer te worden in plaats van toeschouwer. ‘You will not be able to lose
yourself on skag and skip, skip out for beer during commercials.’
Hoewel televisie een groot publiek bereikt, geeft het medium de toeschouwer geen
enkele mogelijkheid om direct te reageren. Aangezien men op tv getoonde
gebeurtenissen waarneemt op veilige afstand in de eigen huiskamer, staat televisie
de toeschouwer toe om passief te blijven. Hierdoor wekt het medium volgens
Scott-Heron de indruk dat mensen machteloos zijn. De gebeurtenissen op televisie
lijken plaats te vinden in een universum waarvan men zelf geen deel uitmaakt. De
kijker heeft geen enkele invloed op het verloop van de programma's die uitgezonden
worden. Mensen maken geen politiek en geschiedenis maar kijken slechts toe.
Televisie versterkt de scheiding tussen actieve deelnemer en passieve toeschouwer.
Naast het dominante informatiekanaal, was televisie begin jaren zeventig ook het
medium dat Afro-Amerikanen radicaal uitsloot en daarom een voor de hand liggend
doel van Scott-Herons kritiek. ‘The revolution will not be right back after a message
about a white tornado, white lightning, or white people.’ Zolang het publiek naar de
treurbuis kijkt, zal het nooit deelgenoot worden van de revolutie. In ‘The revolution
will not be televised’ ridiculiseert Scott-Heron daarom ook de tendens onder
vooraanstaande zwarte leiders om de straatgerichte benadering te verlaten en zich
in plaats daarvan op media-aandacht te richten. ‘There will be no slow motion or
still life of Roy Wilkins3 strolling through Watts4 in a Red, Black and Green liberation
jumpsuit that he had been saving for just the proper occasion.’ Hij waarschuwt dat
de blanke eigenaren van televisiestations hun pleidooi voor gelijkheid in het gunstigste
geval in geperverteerde

2
3

4

Dit is goed te horen op Scott-Heron's eerste album Small Talk at 125th and Lenox (1970)
dat eerder een stand-up comedy act dan een muziekalbum is.
Wilkins (1901-1981) was op het moment dat “The revolution will not be televised” uitgebracht
werd de executive director van de “National Association for the Advancement of Colored
People” (NAACP).
Getto van Los Angeles. In 1965 vonden hier de “Watts Riots” plaats
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vorm zullen uitzenden.
The revolution will not be televised heeft zijn torenhoge politieke ambities nooit waar
kunnen maken, mede doordat Scott-Heron er niet in slaagde de beoogde doelgroep
te bereiken. De massa luisterde niet naar zijn platen - zij keek televisie. Desalniettemin
heeft het protestlied een ongekende invloed gehad op de emancipatie van zwarte
Amerikanen. Het was niet zozeer de inhoud als wel de vorm van het nummer die
achteraf beschouwd over revolutionair potentieel bleek te beschikken.
In ‘The revolution will not be televised’ praat Gil Scott-Heron ritmisch over een
jazzbeat heen. Hij verwijst hiermee vooruit naar alle latere rapmuziek. Als dank voor
zijn bijdrage kreeg de zanger dan ook de eretitel ‘godfather of hiphop’. Het is erg
toepasselijk dat Scott-Heron deze geuzennaam deelt met Afrika Bambaataa. De
laatste was midden jaren zeventig namelijk één van de eerste DJ's die de muzikale
mogelijkheden van draaitafels ontdekte. (Samen vertegenwoordigen deze pioniers
de fundamentele ingrediënten van rapmuziek: twee draaitafels en een microfoon.)
The Revolution will not be televised bleek een profetische titel te zijn. Scott-Heron
voorspelde nauwkeurig de toekomst van het muzikale genre waarvoor zijn protestlied
de blauwdruk was. Want aanvankelijk was er op de televisie geen enkele plaats voor
deze culturele revolutie. Sterker nog, de muziekstroming kreeg gedurende de eerste
tien jaar van haar bestaan nauwelijks enige vorm van media-aandacht.5
Hiphop werd door de mainstream media pas echt serieus genomen sinds de
doorbraak van de gangsterrap. Om het einde van haar uitsluiting af te dwingen, pasten
hiphopartiesten de klassieke strategie van het Trojaanse paard toe. In vermomming
presenteerden ze zich aan de media als noviteit. Door succesvol gebruik te maken
van de opkomst van de muziekvideo, veranderden zij de te verwaarlozen rol van
Afro-Amerikanen op televisie in omnipresentie.6 De zelfbenoemde gangsters
omringden zich in die clips tot aan het belachelijke toe met geweld. Door de media,
die niet in staat waren de cartooneske overdrijvingen in de clips als zodanig te
herkennen, werd gangsterrap behandeld als een serieuze bedreiging voor de westerse
beschaving. Helaas namen ook de gangsters zelf hun rol al snel iets te serieus - een
vergissing die leidde tot de dood van een aantal gangsterrap-coryfeeën.
Ondanks het gewelddadige imago maakte de gangsterrap hip-

5

6

Aangezien er vrijwel geen directe (geluids)bronnen bestaan over de begintijd van hiphop,
proberen Jim Fricke en Charlie Ahearn in hun boek Yes, Yes, Y'all: The oral History of
‘hiphop's first Decade (2002) deze eerste jaren aan de hand van interviews met de betrokken
DJ's en MC's te reconstrueren.
Aanvankelijk weigerde MTV - dat zichzelf als een rookkanaal beschouwde - zendtijd aan
rapmuziek te besteden. Nadat kleinere kanalen zoals BET en The Box marktaandeel van
MTV begonnen af te pakken omdat zij wel hiphopvideo's uitzonden, veranderde de
muziekzender haar beleid.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

72
hop commercieel aantrekkelijk. Vanaf eind jaren tachtig traden rappers met grote
regelmaat op in televisiecommercials. Zelfs Scott-Heron's kritische appèl werd in
een reclameslogan veranderd. ‘The revolution is basketball. Basketball is the truth,’
verklaarde rapper KRS-One in 1995 om Nike-schoenen te verkopen.7 Toen hij werd
beschuldigd van hypocriet gedrag, antwoordde ‘The Teacher’ KRS-One: ‘Nike don't
own niggas, niggas own Nike.’ In zijn ogen had hiphop op succesvolle wijze een
revolutie voltrokken. Zwarte mannen baatten nu het systeem financieel uit, in plaats
van omgekeerd.
Hiphop's commerciële succes werd echter niet door iedereen toegejuicht. Alhoewel
de hiphopbeweging de aandacht van de media op jonge Afro-Amerikanen had weten
te vestigen, was de identificatie met criminelen en pooiers voor velen niet het soort
erkenning waar ze naar op zoek waren. Voor ouderen en vrouwen was de situatie
zelfs nog slechter geworden. De vernederende woorden die gangsterrappers gebruikten
om hen te beschrijven, betekenden dat ze nu niet eens meer door hun eigen mannen
en zonen in hun waarde gelaten werden.
Op zijn album Spirits (1995) functioneerde de nu 45-jarige Gil Scott-Heron
opnieuw als de stem van zijn generatie. In ‘Message to the Messengers’ richt hij zich
direct tot de gangsters. Hij stelt dat hun financiële succes de Black Power-beweging
niet sterker maar zwakker heeft gemaakt. Volgens Scott-Heron worden de gangsters
in werkelijkheid uitgebuit door het systeem waartegen ze rebelleren. ‘Tell all them
gun-totin’ young brothers that the ‘man’ is glad to see us out there killin' one
another!!! We raised too much hell, when they was shootin' us down. So they...
started poisoning our mind and tried to jerk us all around.’ Jonge rappers schieten
elkaar neer om hun zogenaamde ‘street credibility’ te verdienen, maar maken daarbij
het revolutionaire potentieel van hun eigen beweging kapot.
Alhoewel dit nummer de inherente problemen van gangsterrap genadeloos
blootlegde, maakte het nauwelijks indruk op de beoogde doelgroep. Het album werd
op een klein, onafhankelijk label uitgebracht, nauwelijks gepromoot en was daarom
commercieel een flop.
Een ander heikel thema dat Scott-Heron in ‘Message to the Messengers’ aansnijdt,
is de hypocriete houding van gangsterrappers jegens vrouwen. ‘On one song she's
your African Queen and on the next one, she's a joke’. Dit thema wordt verder
uitgediept door Sarah Jones en DJ Vadim in hun song ‘Your Revolution’ (2003) een herinterpretatie van Scott-Herons klassieker. In haar poging een stem te geven
aan de keerzijde van gangsterrap, zingt Jones:

7

Eerlijkheidshalve moet hierbij vermeld worden dat KRS-One bekend staat om zijn
maatschappijkritische teksten. Daarnaast waren rapper Chuck D en producer Hank Shocklee
van Public Enemy - waarschijnlijk de meest idealistische hiphopact ooit - en Gil Scott-Heron
zelf betrokken bij het maken van deze commercial.
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‘Your revolution will not happen between these thighs’.
Door een ironische speling van het lot werd juist dit nummer vanwege de expliciet
seksuele teksten verboden in de Verenigde Staten, terwijl de gewelddadige
gangstersongs die het belachelijk maakte wel werden getolereerd. In reactie op deze
censuur gebruikte Sarah Jones de immanente mogelijkheden van een opkomend
medium om de aandacht op haar boodschap te vestigen. Om haar plaaggeesten een
hak te zetten, startte ze een mediaoffensief op internet: ‘Your Revolution’ kon
toentertijd gratis van een website gedownload worden, en de hype rondom het
protestlied zorgde voor gratis publiciteit, die het zonder de censuur nooit gekregen
had. Sarah Jones had geleerd van de fouten van ‘friend, living legend and
proto-rapper’ Gil Scott-Heron en wist dat het krijgen van voldoende media-aandacht
een vereiste is voor iedere revolutie.

Aankondiging van onnavolgbaarheid
Jeroen Boomgaard
9. Wij zullen de oorlog verheerlijken - de enige hygiëne van de wereld militarisme, patriottisme, het destructieve gebaar van vrijheidsstrijders,
mooie ideeën - het waard om voor te sterven - en minachting voor vrouwen.
10. We zullen de musea verwoesten, bibliotheken, alle mogelijke academies,
we zullen moralisme, feminisme, elke vorm van opportunistische of
utilitaristische lafheid bestrijden.
Dit zijn twee van de punten uit het manifest waarmee Filippo Tommaso Marinetti
in februari 1909 op de voorpagina van Le Figaro het Futurisme in de wereld bracht.
Beroemde punten, niet alleen omdat ze kenmerkend zijn voor de nieuwe
uitgangspunten en werkwijze van de avant-gardes, maar ook door de treurige
wetenschap dat de door hen geprezen oorlog niet veel later op weinig hygiënische
wijze hun eigen gelederen zou decimeren. Ongemakkelijke punten ook, omdat ze
duidelijk laten zien dat de opmars van de artistieke voorhoede naar een betere wereld
niet altijd naar links liep.
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Kunstmanifesten zijn merkwaardige teksten - ze hebben iets overbodigs. Want
waarom zouden woorden wel kunnen bereiken wat de kunstwerken blijkbaar niet
lukt? Waarom opgewonden bedoelingen op papier gezet zonder ze visueel te vertalen?
Omdat ze zich allereerst afzetten tegen een groot deel van de bestaande kunstwereld,
is het verleidelijk manifesten te zien als marketingtool, niet veel meer dan een
schreeuwerig affiche, waarbij de inhoud er minder toe doet dan het geweld van de
aankondiging. Maar daarmee wordt hun belang onderschat.
Het Futuristisch manifest vertoont meteen alle fundamentele kenmerken van het
genre. Met veel retorisch geweld wordt een nieuwe richting in de kunst aangekondigd
en wordt de vloer aangeveegd met de bestaande orde. Het manifest spreekt duidelijk
zijn intenties uit over de dingen die gaan of moeten gebeuren, het is gesteld in termen
van ‘willen’, ‘zullen’ en ‘gaan’. En al die intenties richten zich op de beloftes voor
de toekomst die in het heden besloten liggen (de snelheid, de machine). Daarmee
geeft het manifest aan dat het vooral in werking wil zetten. Meer nog dan gelezen
wil het manifest gedaan worden, het wil een startmotor zijn, een vliegwiel dat een
bepaalde ontwikkeling onomkeerbaar in beweging zet. En die beweging dient zich
uit te strekken over alle gebieden van de kunst, maar ook over die van het leven.
In de jaren na de verschijning van deze tekst publiceerden de Futuristen een stroom
aan manifesten over alle vormen van kunst, maar bijvoorbeeld ook over de lust en
over mannenkleren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat binnen een aantal jaren in
antimanifesten van Dada-kunstenaars de spot gedreven zou worden met deze
verkondigingscultuur, zoals in dit voorbeeld uit 1918 waarin slechts het niets werd
bezongen: ‘we willen de wereld met niets veranderen, we willen de poëzie en de
schilderkunst met niets veranderen, we willen de oorlog met niets beëindigen’.
Manifesten waarin weliswaar de inhoud van de Futuristische manifesten belachelijk
werd gemaakt, maar die precies dezelfde werking op het oog hadden. De keuze voor
een openbaar en algemeen toegankelijk medium als het gedrukte woord werd niet
alleen gemaakt met het oog op verspreiding. Het is een expliciete keuze voor een
niet-artistiek medium, dat staat voor de wereld buiten de kunst, een wereld die groepen
als de Futuristen wilden veroveren. Het manifest hoort tot de sfeer van politiek en
de daad, wat past bij de gepretendeerde voorhoederol. De vliegwielfunctie is overigens
niet gericht op een zo groot mogelijk publiek; waarschijnlijk verwachtte ook Marinetti
niet dat Parijs op zijn kop zou staan na publicatie van zijn manifest. De teksten hebben
de kunstwereld en met name medekunstenaars op het oog. Het manifest is niet de
spreekbuis van een
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bepaalde groep maar wil iets in beweging zetten. In die zin wordt het manifest niet
gelezen, maar het effect kan wel de vorming van een groep zijn.
Gelezen worden manifesten vooral later, als voorbeeld of tegenvoorbeeld voor
weer nieuwe kunstenaarsbewegingen. Maar ze dienen ook als houvast voor de
geschiedschrijving die veranderingen in de kunst onder woorden probeert te brengen.
Vage experimenten en onbegrijpelijke afwijkingen van gangbare procedures worden
begrijpelijk zo gauw ze zijn samengeknoopt tot een theorie. En hoewel het manifest
vaak de samenhang mist om een volledig theoretisch kader te bieden, vervult het
toch een functie die vergelijkbaar is met de programmatische teksten die kunstenaars
of critici schrijven in hun poging om nieuwe ontwikkelingen in de kunst onder
woorden te brengen. Na lezing van een manifest snappen we de bedoeling, en hoewel
het werk van een bepaalde beweging niet uitputtend verklaard kan worden aan de
hand van haar manifesten, vormen de begrippen die erin worden aangereikt een kader
voor latere interpretaties.
Het is echter de vraag of manifesten wel vanuit zulke conclusies gelezen moeten
worden, of dat wel recht doet aan hun activerende werking. Manifesten staan niet
aan het eind van een beweging, ze staan er ook niet middenin, maar postuleren iets
wat nog niet het geval is. Ze proberen iets concreet aan te tonen, wat daarna nog
vorm moet krijgen. Ze leiden echter ook aan een innerlijke tegenstrijdigheid die de
manier waarop ze gelezen moeten worden in een ander licht plaatst. Hun succes
schuilt in de weerklank die ze vinden binnen de wereld van de kunst terwijl ze zich
een plek toeeigenen in de wereld van de massamedia. Dat is tegelijk een dubbele
handicap. Omdat het zich op het terrein van de massacommunicatie begeeft, moet
het manifest ook spreken in begrijpelijke termen.
De avant-gardistische intenties moeten worden vertaald in gangbare begrippen,
vandaar dat ze nogal hol klinken. De navolging die het manifest vindt is daardoor
niet alleen bij voorbaat wat dubieus (wie valt voor holle kreten, zal zeer waarschijnlijk
de ware avant-garde-gedachte slecht verdragen) maar ook in strijd met het karakter
van voorhoede. De avant-garde is voorloper op een weg naar een wereld die zij
vermoedt maar nog niet kent. Een grote schare meelopers is daarbij eigenlijk niet
gewenst. Een van de aporieën van de avant-garde is de dodelijke omklemming van
artistieke erkenning. Avant-gardes zoeken een plek buiten de kunst om vandaaruit
de mogelijkheden te verkennen van een toekomstige kunst die weinig of niets met
de bestaande vormen te maken heeft. De complexiteit van die positie wordt goed
zichtbaar in het werk van de Internationale Situ-
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ationisten, dat voor het grootste deel uit tekst bestaat. In zekere zin wordt bijna het
gehele oeuvre van die beweging, en dan met name van haar voorman Guy Debord,
gevormd door een stroom manifesten, declaraties en andere vormen van verkondiging
waarin steeds opnieuw het bestaande wordt verworpen en het toekomstige opgeroepen.
Het is interessant om te zien hoe Debord daarbij twee tegenstrijdige tekstuele
strategieën hanteert. Aan de ene kant is hij er zich als geen ander van bewust dat de
afkondiging van het nieuwe en het andere een van de basistechnieken van de
moderniteit en het kapitalisme vormt. De illusie van vernieuwing en verbetering
kluistert de mensen aan de consumptie. Vandaar dat de Situationisten de
détournement, de ver- of omdraaiing als belangrijk uitgangspunt voor hun werkwijze
kiezen. Alle vormen van tekstuele of visuele productie die bestaan, kunnen in hun
ogen zo verdraaid worden dat aan de ene kant hun illusoire karakter wordt ontmaskerd
terwijl aan de andere kant ruimte voor nieuwe betekenis ontstaat. Tegelijk wil Debord
echter ook een beweging in gang zetten, tekst produceren die direct gelezen kan
worden als handleiding voor mogelijke acties. Dat hij zich daarbij niet als spreekbuis
en zelfs niet als auteur beschouwde, maar simpelweg als iemand die stelling neemt,
blijkt uit het feit dat hij een groot deel van zijn geschriften wijdt aan het uitsluiten
van kunstenaars die menen dat zij zich bij zijn ideeën aansluiten.
Debord behield zich het recht voor, zich niet te houden aan zijn eigen voorschriften
en zijn manifesten niet na te volgen, en dat is precies het aspect dat we serieus moeten
nemen. Of zoals Debord het zelf zegt: ‘Maar theorieën worden alleen ontwikkeld
om te sterven in de oorlog van de tijd. Zij moeten als militaire eenheden op het juiste
moment in de strijd geworpen worden; en wat hun verdiensten of tekortkomingen
ook zijn, ze kunnen alleen gebruikt worden als ze beschikbaar zijn wanneer ze nodig
zijn. Ze moeten vervangen worden omdat ze voortdurend obsoleet worden - nog
eerder door hun overwinningen dan door hun nederlagen’. Duidelijker kan de essentie
van het manifest niet verwoord worden: het manifest dient slechts het moment, en
moet bij succes onmiddellijk verworpen worden. Alleen op die manier kan de
avant-garde blijven ontsnappen aan de dodelijke omhelzing van de erkenning, kan
zij steeds opnieuw een stap vooruit zetten.
Manifesten hebben hun tijd gehad. Niet omdat elke avant-garde-ambitie aan de
kunst ontvallen is, maar eerder omdat alles manifest geworden is. Begrippen en
ambities worden als merknamen de wereld in geslingerd in de hoop dat ze beweging
genereren. Op alle niveaus van de samenleving rennen holle kreten voor de
werkelijkheid uit en het stof dat ze laten opdwarrelen beschouwen ze als bewijs van
vooruitgang. De avant-gardemanifesten hebben ons echter geleerd hoe we er op
moeten reageren: tot daden overgaan zonder het manifest te volgen.
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Koko en Kafka
Tijs Goldschmidt
Regelmatig zijn er op de televisie films te zien over mensapen in gevangenschap,
die van onderzoekers een gebarentaal (sign language) hebben geleerd. Deze
wetenschappers zijn erin geïnteresseerd te achterhalen in hoeverre mensapen in staat
zijn taalvaardigheden te ontwikkelen. Hoe snel kunnen zij gebaren aanleren, hoeveel
gebaren kunnen zij leren gebruiken? Kunnen ze met gebaren leren spelen en zelf
nieuwe ‘woorden’ vormen door gebaren te combineren? Zijn ze in staat de geleerde
gebaren door te geven aan hun kinderen?
De bonobo Kanzi die geen gebaren maar symbolen (net zoiets, waarbij in plaats
van gebaren te gebruiken knoppen op een symbolentoetsenbord worden ingedrukt)
leerde, is wereldbekend geworden. Ze pikte deze symbolentaal spelenderwijs op toen
die aan haar moeder (die zelf moeizaam vorderde) werd onderwezen. Kanzi is een
veramerikaniseerde bonobo die dol is op M&M's, door de telefoon aandachtig luistert
naar de stem van haar trainster en zich dan de volgende dag nog weet te herinneren
wat die heeft beloofd voor haar mee te brengen. Althans, dat is de indruk die de
makers van deze films bij de kijker proberen te wekken. Een aap die luistert naar
een stem zonder lichaam is al een wonder om te zien, maar nog onwaarschijnlijker
wordt het als Kanzi op verzoek een pan met water en broccoli op het gasfornuis zet
alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.
Het zijn spectaculaire films en ik kijk er steeds met grote belangstelling naar, al
lukt het me niet te geloven in alle illusies die de kijker worden voorgespiegeld. Je
krijgt niet zelden de indruk dat er bij de montage en met het commentaar gesjoemeld
wordt om de mensapen nog meer mens te maken dan ze in werkelijkheid zijn. De
kijker wordt gemanipuleerd en misleid. Dat zou zo erg niet zijn wanneer deze films
als amusement werden gebracht, maar dat is niet het geval. De geportretteerde
onderzoekers en de filmmakers zelf hebben wetenschappelijke pretentie.
Esteban Rivas, een onderzoeker die jarenlang de dialogen van mensapen die sign
language kenden bestudeerde, kwam erachter dat er dikwijls een onterechte selectie
wordt gepleegd. Zegt een aap iets zinnigs, dan wordt er driftig genoteerd, maar als
hij maar wat raaskalt, is de kans groot dat er niets wordt opgeschreven. Zo ontstaat
er natuurlijk een sterk vertekend en veel te gunstig beeld van de taalvaardigheden
van de dieren. Iedereen zegt ten slotte wel eens iets zinnigs, zelfs een mensaap.
Veel van de commerciële films over mensapen die een gebaren- of symbolentaal
beheersen, zouden door de BBC nooit worden uitgezonden. Maar commerciële
zenders nemen de kijkcijfers veel serieuzer dan ‘de
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waarheid’. Redacteuren van deze zenders beseffen dat een film meer indruk maakt
op de massa naarmate de mensaap meer gelijkenis vertoont met een mens. Net zoals
zoveel romanlezers pas echt geraakt worden als ze zich kunnen identificeren met het
belangrijkste personage.
Een extreem voorbeeld van misleidende beeldmanipulatie is Koko, le gorille qui
parle1 uit 1978, van Barbet Schroeder. Koko is de gorillacelebrity die, met een foto
waarop zij vol in beeld is terwijl ze teder een jong poesje vasthoudt, de omslag van
het tijdschrift National Geographic haalde. Het is een treffend beeld dat
dierenliefhebbers over de hele wereld deed smelten, inclusief mijzelf. De commerciële
industrie rondom Koko werd al snel zo omvangrijk dat er een speciale Koko Stichting
moest worden opgericht om de belangen van deze gorilla, die van haar gorillamaatjes,
en niet te vergeten die van haar trainer en verzorgers, te behartigen. Deze Koko
Foundation zet zich ook in voor de bescherming van ongevangen soortgenoten in
het Afrikaanse regenwoud, die nooit de kans kregen gebarentaal te leren en dus
moeilijk voor hun belangen kunnen opkomen. Je krijgt de stellige indruk dat er van
Koko en haar soortgenoten uit de film welbewust mensen worden gemaakt die het
slecht getroffen hebben omdat ze er zo vreemd uitzien: als gorilla's. Ik zie nog wel
eens een gorilla bij Oprah's talkshow terecht komen om te vertellen over dit wrede
lot.
Koko, zo wordt de kijker verzekerd, is tot alle menselijke emoties zoals blijdschap,
verdriet, woede, jaloezie en schuldgevoel in staat. En als ze iets voelt, doet ze dat
met volledige overgave en staat er honderdtwintig kilo achter. Je kunt natuurlijk niet
helemaal zeker weten of ze écht voelt wat ze gebaart, maar dat geldt voor mensen
die iets beweren net zo goed. ‘Koko glad’ ‘Koko sad,’ ‘Koko bad.’ We zien een
overtuigend opgetogen Koko en even later een authentiek bedroefd ogende Koko.
Wanneer het poesje waaraan ze zo gehecht is wordt overreden, is de gorilla
ontroostbaar. Gelukkig sturen de meelevende donateurs van de Koko Foundation
binnen de kortste keren ladingen nieuwe poesjes, die terwijl Koko op haar rug ligt
worden losgelaten op haar reusachtige pens en het daar geweldig naar hun zin lijken
te hebben. Ook het ‘Me bad’ van Koko komt betrouwbaar over wanneer ze te kennen
geeft een kwaad ‘geweten’ te hebben na het overtreden van een gebod. De stoute
gorilla heeft gulzig papier verslonden en je kunt alleen maar hopen dat het niet het
aantekeningenboekje van Penny Patterson is, waarin alles staat wat Koko de laatste
jaren heeft gezegd. Koko maakt een geslagen indruk wanneer ze op haar papiervreterij
wordt aangesproken. Zou ze zich werkelijk schuldig voelen, of is ze een stuk laag
bij de grondser bang voor straf?

1

In Amerika uitgebracht onder de naam Koko. A Talking Gorilla
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Het zou mij niet verbazen als zich ten gevolge van de activiteiten van de Koko
Foundation in de Bible Belt al kandidaten hebben aangemeld om verdoolde gorilla's
in de bush te kerstenen. Je hoeft ten slotte geen differentiaalvergelijkingen te kunnen
oplossen om steun aan een geloof te hebben.
Gorilla's bekeren is natuurlijk een krankzinnig idee (laat staan gorillapriesters
opleiden), maar als een bonobo de broccoli kan opzetten, moet een gorilla kunnen
leren een kaarsje aan te steken voor een zieke soortgenoot. Dat gorilla's elkaar hun
zonden en misstappen kunnen vergeven en in staat zijn elkaar te troosten, is door het
baanbrekende werk van Diana Fossey en Frans de Waal bekend geworden. ‘Koko
glad’ en ‘Koko sad’ stellen ons niet voor grote filosofische problemen. ‘Koko bad’
is zeker problematischer, maar wie weet niet onoverkomelijk. Het is denkbaar dat
een gorilla in staat is zich schuldig te voelen. En hoe zit het met ‘Koko horny’?
Seks wordt in de documentaire over Koko niet in verband gebracht met genot, of
het aanhalen van een band met een dierbare, maar zoals ook de kerk het zo graag
ziet, met voortplanting. Op een zeker moment in de film geeft Koko te kennen een
kinderwens te hebben en moet er een mannetje komen. Omdat gorillawijfjes, net als
vrouwen, erg kieskeurig zijn en het logistiek te ingewikkeld was de ene na de andere
gorillavrijgezel langs te laten komen zonder te weten of het zou klikken, werd besloten
Koko te laten doen aan ‘videodating.’ Maar eerst maakte Penny in gorillakringen
wereldkundig dat haar hartsvriendin een mannetje zocht, langs deze voor haar zonder
twijfel sympathieke weg:
Volsl. vrouwel. gorilla (20 jr, ziet er aanmerk. jonger uit) zkt. integere silverback.
Bereidheid sign language te leren is een must. Ben een gezellige klets, maar heb ook
diepgang en fantasie (boeken met kattenplaatjes). Dol op samen luisteren naar klass.
muz. met stronkje bloemkool. Schilder niet onverdienst., portretteerde een hond.
Spreekt dit je aan? Aarzel niet te reag. Kan thuis ontv.
De dierentuinen wisten ervan, en Koko kreeg op een televisie beelden van
beschikbare mannetjes te zien. Haar reacties waren verbluffend menselijk. Bij het
ene mannetje keek ze weg van het beeld en gaf ze duidelijk te kennen niets in hem
te zien, bij een ander werd ze zichtbaar enthousiast en gaf een dikke kus op het
beeldscherm.
Er hoeft niet aan getwijfeld te worden dat gorilla's televisie kunnen kijken en dat
ook graag doen. Anders dan kippen hebben ze geen problemen met de
flikkerfrequentie (50 Hz) van voor mensogen geschikte televisieapparaten, en zijn
ze in staat televisiebeelden te interpreteren. Omdat een gorillastelletje in een
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Engels particulier dierenpark zich te pletter verveelde, kregen ze van hun eigenaar
een televisie en lagen de hele dag als meelbieten uitgezakt te zappen. De eigenaar
die liever zag dat er jongen kwamen, gaf hen films te zien van parende gorilla's in
de hoop dat ze daardoor in de stemming zouden raken. Het is me niet gelukt erachter
te komen hoe effectief deze ‘gorillaporno’ was en of er kinderen zijn gekomen.
Koko koos op een zeker moment, nadat het met een ander mannetje niks was
geworden, de vrijgezel Ndume, van wiens introductiefilm ze helemaal weg was
geweest. ‘Good hurry,’ gebaarde Koko na het bekijken van de film. Ndume, wat man
betekent in het Ki-Swahili, werd aan huis bezorgd en de twee werden innige vrienden
- hoezeer ze ook van karakter verschilden. Koko's videodate Ndume heet in de film
een man van weinig woorden te zijn, maar hij was recht door zee en gebaarde altijd
waar het op stond. Een kerel op wie je kon bouwen. Hoe goed Koko en Ndume het
ook met elkaar konden vinden, in seksueel opzicht vormden zij bepaald geen explosief
mengsel. Er gebeurde jarenlang helemaal niets. ‘Koko horny? Ndume horny?’ Penny
was een roepende in de woestijn. Het verband tussen seks en kinderen is nooit tot
het stel doorgedrongen, en van enig libido was geen spoor te bekennen. Ze gedroegen
zich als joodse gorilla's die samen waren opgegroeid in de kibboets. Intens met elkaar
bevriend, maar van enige seksuele aantrekkingskracht leek geen sprake te zijn.
Zou Koko het scherm echt gekust hebben als ze een mannetje leuk vond, of wist
ze dat ze een beloning kreeg als ze dat deed? Het is eenvoudig genoeg een gorilla te
leren dat ze een banaan krijgt als ze een televisiescherm kust. Ik wil niet overdreven
wantrouwend zijn, maar de mededeling dat Koko een hond portretteerde, is in strijd
met alles wat er over schilderende dieren bekend is. Het zou op zichzelf wereldnieuws
zijn. Voor zover bekend is er nooit een mensaap, dolfijn, of met zijn slurf schilderende
olifant geweest die enige figuratie wist aan te brengen in een schilderij. Mensapen
hebben net als peuters gevoel voor kleur, ritme en symmetrie, maar het stadium van
het eerste harkmannetje bereiken ze nooit.
Nog minder overtuigend dan het schilderij van de veronderstelde hond dat in de
film wordt getoond - al kan ik er geen hond in ontdekken - is een scène over Ndume,
die inmiddels ook honderden gebaren had geleerd. Hij zou spontaan hebben verteld
over zijn traumatische ervaring als peuter in het regenwoud. Hij struinde met zijn
moeder door het bos toen er plotseling stropers opdoken die zijn moeder vermoordden.
Ndume overleefde dit drama en werd door de stropers meegenomen. Zo kwam hij
bij de mensen terecht. Een Amerikaanse commentaarstem die wel wat weg heeft van
Oboema, de witte neger uit Jiskefet, vertelt dat Penny de gebaren van Ndume aldus
interpreteert.
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Een twaalfjarige gorilla die stukken van zijn traumatische autobiografie oplepelt.
Het is een gelogen passage in de film die ervoor moet zorgen dat de kijker ervan
overtuigd raakt dat hij naar een mens kijkt. Het is ook volstrekt duidelijk waarom
deze scène in de documentaire is opgenomen. Door een gorilla als een mens te laten
vertellen over de misstanden in zijn oorspronkelijke leefomgeving, wordt erop
gespeculeerd dat de kijker diep wordt geraakt. Het ontbreekt er nog maar aan dat
Ndume het banknummer van de Koko Foundation in gebarentaal opgeeft, maar dat
de kijker wordt bewerkt in de hoop dat hij gul zal geven staat vast. Hoezeer ik het
ook toejuich dat een organisatie zich bezighoudt met de bescherming van gorilla's,
dit is geen eerlijke manier om dat te doen.
In de boeiende film En de aap is mens geworden van de Nederlandse
documentairemaker René Seegers uit 2006 is er evenveel oog voor de reusachtige
verschillen tussen mensaap en mens als voor de overeenkomsten. De film, die vol
prachtige, oude film-fragmenten en archiefbeelden zit, laat zien dat er weinig reden
is om trots te zijn op onze omgang met onze nauwste verwanten. De film begint met
een verwijzing naar een verhaal van Franz Kafka waarin een aap het woord neemt:
Een verslag voor een academie.
Toen in 1917 circus Hagenbeck Praag aandeed, verscheen er in de krant een
lovende recensie over de circusvoorstelling, waarin het optreden van de vermenselijkte
chimpansees in het bijzonder werd geprezen. Kafka heeft deze voorstelling
vermoedelijk gezien en schreef op grond van die ervaring zijn verhaal, waarin een
aap, Rode Peter, vertelt dat hij van de Goudkust komt. Rode Peter bekent
geloofwaardiger dan Ndume: ‘Voor het relaas van mijn gevangenschap ben ik op
berichten van anderen aangewezen. Een jachtexpeditie van de firma Hagenbeck met de aanvoerder heb ik overigens sindsdien menige goede fles rode wijn gedronken
- had zich in het struikgewas aan de oever opgesteld toen ik op een avond met een
troep apen naar de drinkplaats kwam. Ze schoten; ik was de enige die geraakt werd;
door twee kogels.’ Rode Peter overleefde het en kwam in Hagenbeck's circus terecht.
Om aan dat gekneveld circusbestaan te ontsnappen, verzon hij een list. Hij zou zich
als een mens gaan gedragen in de hoop op een menswaardige behandeling.
Wat de documentairemakers van de film over Koko recentelijk hebben uitgevonden,
zag Kafka al in de jaren tien van de vorige eeuw. Om als gevangen gorilla iets te
doen voor wilde gorilla's zit er niets anders op dan je als een mens te gedragen.
Spugen, roken en zuipen voor het behoud van de wilde geheelonthouders.
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Greenwash - Schone schijn
Eveline Lubbers
Een mooie, bezorgd kijkende vrouw trotseert in een rubberbootje de golven van een
baai in een natuurgebied. De camera volgt haar op haar tocht door een onaangetast
tropisch landschap. Zij wordt vriendelijk ontvangen door zwarte mensen in hutjes.
‘Deze vrouw probeert te voorkomen dat het kwetsbare milieu wordt vernietigd bij
de zoektocht naar olie en gas,’ zegt de voice-over, en de associatie met Greenpeace
is compleet. ‘Toch strijdt ze niet tegen de oliemaatschappij. Ze ís de oliemaatschappij.’
De voice-over vervolgt: ‘Vroeger zou ze beschouwd worden als een onverbeterlijke
romantica. Ze is geoloog bij Shell. Romantisch, zeker! Onverbeterlijk? Laten we het
hopen!’
Dit spotje maakt onderdeel uit van een grote campagne die het imago van Shell
moet opvijzelen. De ‘corporate identity’ Shell liep halverwege de jaren negentig
grote schade op toen er controverse ontstond rondom de voorgenomen dumping van
het olie-eiland de Brent Spar in de Atlantische Oceaan. Niet veel later volgde een
tweede golf van negatieve publiciteit toen negen mensenrechtenactivisten, waaronder
Ken Saro-Wiwa, werden opgehangen in Nigeria vanwege hun verzet tegen de
gevolgen van olieboringen in Ogoni-land. Shell werd te nauwe banden met het
militaire regime verweten - volgens velen kleefde er bloed aan de handen van het
bedrijf.
Deze gebeurtenissen vormden voor meer multinationals een mijlpaal. De manier
waarop bedrijven omgaan met het milieu en hun arbeiders hebben tegenwoordig
grote invloed op hun imago bij de consument. Bij negatieve publiciteit over hun
handelswijze ligt sneller dan vroeger het gevaar van dalende aandeelkoersen op de
loer. En dat maakt hen, zoals Naomi Klein in haar boek No Logo uitlegde,
kwetsbaarder voor aanvallen op dat imago. Het grote angstbeeld van de moderne
multinational is om door actievoerders onder druk gezet te worden en de greep op
de media te verliezen.
Sommige multinationals nemen vergaande maatregelen om zich te wapenen tegen
kritiek op hun bedrijfsvoering. Hun strategieën, ook wel ‘corporate counterstrategies’
genoemd, variëren van relatief onschuldige PR-maatregelen tot complete
inlichtingenoperaties.
De verandering in het taalgebruik van multinationals springt het meest in het oog.
Om tegemoet te komen aan de eisen van de kritische consument profileert de moderne
multinational zich als maatschappelijk verantwoord en milieubewust. Het etaleren
van dit milieubewustzijn (en ook wel van sociaal engagement in bredere zin) door
middel van het strategisch ‘lenen’ van politiek correct taalge-
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bruik uit links-activistische hoek wordt door milieuactivisten greenwash genoemd.
In de zomer van 1999, bijna tien jaar nadat zij het woord voor het eerst gebruikten,
belandde de term eindelijk in het Engelse woordenboek, the Concise Oxford English
Dictionary:
Greenwash - desinformatie verspreid door een organisatie om een verantwoord
milieu-imago voor te wenden.
De vraag is, of de ‘vergroening’ van het taalgebruik samengaat met een
daadwerkelijke vergroening van het bedrijfsbeleid.
Het oliebedrijf BP Amoco was een van de eerste internationale bedrijven die een
groen imago begon uit te dragen. Al in 1989 reageerde het bedrijf op het toegenomen
maatschappelijk milieubewustzijn met een 20 miljoen pond kostende campagne ter
verbetering van hun imago. BP Amoco verfde zijn tankstations groen en kortte zijn
naam in tot BP. Het jaarverslag werd gepresenteerd met de leus: ‘Now we're greener
than ever’. Een jaar later moest het bedrijf zich verontschuldigen voor een
advertentiecampagne waarin het beweerde dat zijn nieuwe, loodvrije benzine geen
vervuiling veroorzaakte.
BP kreeg een tijdlang het voordeel van de twijfel omdat het bedrijf in 1997 de
Global Climate Coalition verliet: een sterke lobbygroep gericht tegen beperkende
politieke maatregelen die verdere klimaatveranderingen moesten voorkomen.
BP-topman John Brown maakte school in de oliewereld door toe te geven dat het
broeikaseffect bestaat, en dat de mens er invloed op heeft. Het was de hoogste tijd
om maatregelen te nemen om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, zo
luidde zijn nieuwe credo.
In 2000 werd BP tot ‘bp’ omgedoopt, en de slogan ‘beyond petrol’ gelanceerd. De
kleine letters werden gekozen omdat zij vriendelijker zouden overkomen dan het
oude, imperialistisch aandoende BP, dat stond voor British Petroleum. Het logo werd
een heldere, groenwitgele opgaande zon, verwijzend naar de Griekse zonnegod
Helios. Zo werd de betrokkenheid bij het milieu en bij zonne-energie uitgedragen,
en het nieuwe bp gepromoot als ‘de allerbeste keuze voor de milieubewuste
automobilist’. Vandaag de dag geldt BP, pardon bp, als een van de duidelijkste
beoefenaars van greenwash.
Shell besloot na de PR-nachtmerrie van 1995 zijn blazoen te zuiveren. Een serie
jaarverslagen met titels als ‘Profits & Principles, does there have to be a choice’
moest de omslag naar een bedrijfsvoering van openheid en oprechtheid markeren.
De serie verscheen alleen in het Engels en Nederlands, en uitsluitend in de landen
waar het bedrijf het meest onder vuur heeft gelegen.
In november 2000, bij de herdenking van de executie van Ken Saro-Wiwa vijf
jaar eerder, plaatste Shell in het kader van de Profits & Principles-campagne in
Engeland een advertentie waarin een
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prachtig zwart gezicht de lezer aanstaarde. De kop luidde: ‘Onze zaak niet? Of kern
van de zaak? Mensenrechten. Het is geen gewoon zakelijk belang. Wij van Shell
ondersteunen de fundamentele mensenrechten van harte.’
Mensenrechtenactivisten in Nigeria geloofden daar niks van, en waren van mening
dat er weinig was veranderd in die vijf jaar. ‘Het Ogoni-volk leeft nog steeds in
armoe, afgescheiden, gemarginaliseerd en in een verwoest milieu,’ citeerde the
Guardian destijds een woordvoerder van de MOSOP, de organisatie voor redding van
het Ogoni-volk. Die woorden zijn nog steeds, alweer zes jaar later, onverminderd
van kracht.
De corporate identity-campagne van Shell is in Nederland pas in 2002 van start
gegaan. De internationaal geprezen Engelstalige website waarop Shell ingaat op
gevoelige onderwerpen zoals mensenrechten en klimaatverandering, kreeg toen ook
een Nederlandstalig deel, dat bol stond van de goede voornemens: ‘Wij willen
duidelijk uitleggen hoe we opereren om het vertrouwen van de samenleving recht te
doen. [...] Shell spant zich in om op transparante wijze verantwoording over haar
beleid en gedrag af te leggen.’
Het reclameoffensief waarin Shell zich probeerde te identificeren met zijn
tegenstanders was gewaagd en in meerdere opzichten fascinerend. Alle zes spotjes
die deel uitmaakten van de campagne volgden hetzelfde stramien: je ziet een idealist,
die onverwachts voor Shell blijkt te werken, met tot slot een woordgrapje. De
gebruikte woorden en beelden werden ontleend aan de uitspraken en het uiterlijk van
Shell's grootste tegenstanders.
Een obsessieve onderzoeker naar hydro-energie werd begeleid door de frase ‘Ooit
was hij de grootste nachtmerrie voor de oliemaatschappij, nu is hun hoop op hem
gevestigd’. Een Filippijn die zijn voorouderlijke begrafenistraditie op zee wil
beschermen kreeg de tekst ‘Hoe kan energie goedkoop genoemd worden, als de
kostbaarheden van mijn land erdoor vernietigd worden’ toebedacht. ‘Vroeger zouden
we niet met hem om kunnen gaan, nu kunnen we niet verder zonder hem’,
becommentarieert Shell. En: ‘Als dit idealisme is, kan de wereld er meer van
gebruiken.’ Het draait om ‘care, commitment and coöperation’. De prangende vraag
is hoe lang het duurt tot denkbeelden als die van deze Filippijn net zo bekend zullen
zijn als de organisatie waar hij voor werkt. Shell logo in beeld.
‘Dr. Jim Ray is zee-bioloog bij Shell. Dertig jaar lang zorgde hij ervoor dat de
koraalriffen op de Flower Gardens bleven bloeien. En dat olie en gas bleven stromen.
Meer tuinmannen, dat is wat de wereld nu nodig heeft.’
Shell en bp hebben het nut van greenwash als remedie tegen reputatieproblemen
goed begrepen. Ze redeneerden: ‘Iedereen vindt ons bad guys. We kunnen niet zomaar
gaan verkondigen dat we good guys zijn, dus wat we moeten doen is verklaren dat
we ons
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eindelijk gerealiseerd hebben dat we bad guys zijn en dat we ons leven gaan beteren.’
Wie flink door het stof is gegaan wordt daarna makkelijker geaccepteerd door het
publiek en door critici, zo legde bp's PR-adviseur Peter Sandman uit op een conferentie
van de mijn-industrie in Australië. Hij noemde de rebranding van bp in 1999 een
geslaagd voorbeeld van een bedrijf dat zich presenteert als een ‘bekeerde zondaar’.
In Fortune Magazine schreef Cait Murphy een sarcastisch commentaar op bp's
billboards over groene energie: ‘Hier is de nieuwste reclamestrategie - prijs je minst
belangrijke product aan en negeer je allerbelangrijkste... Als de op één-na-grootste
oliemaatschappij van de wereld beyond oil is, is Fortune beyond words.’
Voor een bedrijf dat ‘de benzine voorbij’ is, heeft bp wel een heleboel olie laten
lekken in Alaska, sneerde politicoloog George Monbiot, toen bekend werd dat
kwetsbare toendragebieden vervuild waren met 270.000 gallon ruwe olie. In zijn
column in the Guardian in juni van dit jaar rekent Monbiot af met de rebranding
van Shell en bp. ‘A fraud’ noemt hij die. Vrij vertaald: hartstikke nep. Als de
vervuiling nou door Exxon was veroorzaakt, zo schreef hij, was het niet meer dan
de zoveelste slechte daad van een foute multinational. Maar de greenwash-campagnes
van bp zijn net als die van Shell dermate effectief, dat je bijna zou geloven dat ze
zich getransformeerd hebben tot milieugroepen. Toch moest bp tegenover de
aandeelhouders toegeven dat de vervuiling in Alaska dermate ernstig is dat het de
verantwoordelijken gevangenisstraffen kan opleveren.
Ondertussen is bp de negatieve publiciteit meer dan zat. Sinds vorig jaar is er een
zero-tolerance beleid: bp wil voortaan door de media waarin het bedrijf adverteert
‘vooraf geïnformeerd worden over alle berichtgeving of visuals die betrekking hebben
op het bedrijf, op één van de concurrenten of op de energie-sector [in zijn
algemeenheid - EL]’. Als er sprake is van negatieve verslaggeving, eist bp het recht
op om zijn advertenties zonder betaling terug te trekken.
Het benutten van de taal en de symbolen van je tegenstander is in de reclame niet
nieuw. In Duitsland circuleert een expositie die laat zien hoe tekst en tekens van
revolutionair denken in advertenties terugkomen.
Een Italiaanse fabrikant van fietshelmen gebruikte een nieuwsfoto waarop een
aantal anti-globaliseringsdemonstranten hardhandig wordt opgepakt door de ME. Eén
van de demonstranten draagt hun fietshelm. ‘If you're not with us, you're against us’,
stond er bij afgedrukt. In Groot Britannië werd het nieuwste 4×4 model Vauxhall
(de Britse Opel) een paar jaar geleden aangekondigd als ‘Eco-Warrior’. Het hoofd
van El Commandante Che Guevara staart je vandaag de dag vanuit iedere T-shirt
winkel in de Kalverstraat aan; het siert ook koffiemokken en is zelfs op papieren
zakdoekjes gesignaleerd.
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Het autoverhuurbedrijf Europcar verdiepte zich zelfs in Guevara's gedachtegoed, en
startte in Berlijn een campagne met de tekst ‘You too can move great things’ onder
zijn portret. Uit het persbericht: ‘Europcar ziet zichzelf als een bedrijf dat zijn klanten
vrijheid kan bieden - vrijheid van beweging’. De grote daden van Che laten zich
moeiteloos verbinden met grote vrachtauto's om grote dingen mee te verplaatsen.
In reclame komen sociale relaties en maatschappelijke omstandigheden tot
uitdrukking, aldus de Britse cultuurwetenschapper Stuart Hall. Advertentiecampagnes
onthullen aan welke veranderingen het kapitalisme onderhevig is. Hadden reclames
in de jaren zestig nog tot doel om rebellerende jongeren te reïntegreren in de
maatschappij, nu wordt de consument gemaand te ontkomen aan het burgerbestaan
door een alternatieve identiteit te kopen. ‘Think different!’ zegt Apple, ‘Be different’,
roept DaimlerChrysler, en provider Tiscali doet daar nog een schepje bovenop:
‘Disconnect!’
Bedrijven geven meer geld uit aan het promoten van hun activiteiten op het gebied
van maatschappelijk verantwoord ondernemen dan aan dat beleid zelf, zo bleek een
paar jaar geleden uit een onderzoek van de onafhankelijke Engelse denktank Demos.
In het rapport ‘Getting Down to Business’ concluderen de onderzoekers dat bedrijven
maatschappelijk verantwoord ondernemen vooral zien als een verlengstuk van hun
PR-activiteiten. De invloed op hun reputatie legt meestal meer gewicht in de schaal
dan de belangen voor de (lokale dan wel internationale) gemeenschap.
Tegen de tijd dat de eerder genoemde definitie van greenwash werd geformuleerd,
was het karakter ervan alweer veranderd. De trend onder multinationals is inmiddels
om de dialoog aan te gaan met de oppositie, om de tegenstander met mooie woorden
te verleiden tot een gesprek. De openheid in zijn uiterste consequentie doorgevoerd
- tenminste zo lijkt het. Wat kan er mis zijn met een bedrijf dat met iedereen wil
praten?
Het probleem is, dat ook deze open dialoog geen zakelijke keuze is, maar weer
een PR-strategie. Het is een middel om de radicale actievoerders te scheiden van de
idealisten die mee willen praten. De laatsten kunnen worden bewogen de activiteiten
van de bedrijfstak te aanvaarden. De grote vraag blijft wie er werkelijk belang heeft
bij dialogen als deze. Bedrijven maken goede sier met het feit dat men in gesprek is,
maar voor de betrokken actiegroepen is het niet altijd even duidelijk of de dialoog
ook echt ergens over gaat, nog afgezien van de vraag of die ook ergens toe leidt.
Intussen is er regelmatig overleg ontstaan tussen bedrijven en de NGO's die hen
bekritiseren - althans, de gematigden onder de laatste. De meer radicale organisaties,
zoals de Greenwash Guerrilla, kiezen
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voor hun eigen vorm van communicatie. Zij staan liever buiten op de stoep van
conferentiecentra om in witte ontsmettingspakken de deelnemers te waarschuwen
tegen besmetting met het greenwashvirus.
Om greenwash te herkennen en te ontmaskeren is het niet genoeg om te focussen
op wat er uitgesproken wordt en wat er te zien is. Het gaat om wat verzwegen blijft.
Michel Foucault zei het al: het gaat om de kunst van het kijken, om het ontcijferen
van het verband tussen macht en afbeelding. Het beeld dat bedrijven van zichzelf
willen geven weerspiegelt sociale ontwikkelingen. Hoewel PR-campagnes natuurlijk
op een bepaalde manier daadwerkelijk bijdragen aan de productie en verspreiding
van kennis, draait PR uiteindelijk om macht. In iedere representatie zit structureel
een element van machtsuitoefening, dat wil zeggen dat je je altijd moet afvragen:
wat krijgen we te zien, en vooral: wat niet.
Het ontcijferen van greenwash, en met name het achterhalen van wat onvermeld
blijft, is niet altijd even eenvoudig. Milieuorganisaties hebben er een dagtaak aan
om hun tegeninformatie onder de aandacht te brengen - en zij moeten het doen zonder
te beschikken over het PR-budget en de invloed die grote bedrijven hebben.
Maar soms is het minder moeilijk. De olie raakt op. We moeten onze
afhankelijkheid van olie en steenkool serieus verminderen, was de boodschap van
de milieubeweging de laatste tijd. Maar nu proberen grote oliemaatschappijen ons
wijs te maken dat juist zíj daarmee bezig zijn - bp met zijn ‘beyond petroleum’ is
allang niet meer de enige. In de financiële pers verscheen een hele reeks van
advertenties van oliemaatschappijen die zich grote zorgen zeggen te maken:
Chevron: Now more than ever we need to work together.
ExxonMobil: Taking on the world's toughest energy challenges.
Total: Our energy is your energy.
Chevron plaatste een advertentie van twee pagina's in the Financial Times. In een
brief van ‘Dave’, de topman van Chevron, krijgen we te horen dat de vraag naar olie
het aanbod ver overtreft. Hij vertelt ons ook dat bedrijven en regeringen samen met
alle bewoners van deze planeet onderdeel moeten zijn van de oplossing, omdat we
allemaal onderdeel zijn van het probleem.
De oliemaatschappij als voorvechter van het milieu, als eco-warrior; mooier kan
het niet. Samen redden we de aarde. Het aangezwengelde warme wij-gevoel doet je
bijna vergeten dat de oliebedrijven een lange en niet bepaald respectabele staat van
dienst hebben, die puur wordt bepaald door eigenbelang. De zorg om het milieu is
toegevoegd aan de agenda, maar het primaire doel blijft verkopen. Als de reserves
in gevaar zijn, moeten we toestemming krijgen om op andere plekken naar olie te
zoeken, zo redeneert bijvoorbeeld bp, en adverteert nu al met innovaties als bp's
‘Advanced Seismic Imaging’, ‘dat ontdekkingen
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mogelijk maakt die een decennium geleden nog onvoorstelbaar waren’.
En Shell, de grootste ontwikkelaar van brandstof op basis van recycling, heeft een
geweldig - ethisch - excuus bedacht om de invoering van bio-diesel op grote schaal
nog even tegen te houden. De oliemaatschappij heeft zich plotseling bekeerd tot het
standpunt dat het ‘moreel onverantwoord’ is om bio-brandstof te maken van eetbare
gewassen zolang er nog honger is op de wereld. Nu wordt de alternatieve diesel
gemaakt van suikerbieten, tarwe of graan. ‘Maar het kan niet zo zijn dat wij, omdat
we rijker zijn, voedsel gebruiken om er brandstof van te maken,’ zei een Shell topman
in juni op een congres in Singapore. Shell Global Solutions wil nu eerst verder
onderzoek doen naar de mogelijkheden om ethanol te maken uit houtsnippers en de
overblijfselen van planten. En dat kan nog wel even duren. Nu is het wachten op het
moment dat Shell besluit zelf voedsel te gaan brengen naar die zielige, hongerige
kindertjes in Afrika.

Charlotte Mutsaers
Lexicaal appèl
VERWIJDER HET WOORD HOBBYKIP UIT HET
WOORDENARSENAAL.
IK HEB EEN KIP.
IK VERMOORD HAAR NIET.
IK LAAT HAAR GEEN EIEREN LEGGEN.
IK HEB HAAR EVEN LIEF ALS HOBBYOUDERS
HUN HOBBYKINDEREN.
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Het Neo-Rationalisme in de gebruiksaanwijzing
Piet Westendorp
De levensvatbaarheid van een nieuwe beweging in de kunst moet worden
afgemeten naar de woede die zij opwekt.
Logan Pearshall Smith (1865-1946)
De meest voorkomende literaire stroming van de afgelopen vijftig jaar is het
Neo-Rationalisme zoals zich dat uit in de gebruiksaanwijzing: er verschijnen
tienduizenden publicaties per jaar en vele daarvan bereiken miljoenenoplagen. Zoals
veel meer recente literaire stromingen, ontstond het Neo-Rationalisme in de Verenigde
Staten van Amerika. Het Neo-Rationalisme kan wellicht zelfs de eerste literaire
stroming genoemd worden die zijn oorsprong vond in dit destijds sterk opkomende
land, maar opvallend genoeg is er nog geen studie in de vergelijkende
literatuurwetenschap van bekend.
De eerste aanzetten voor het Neo-Rationalisme kunnen we reeds aantreffen rond
het midden van de negentiende eeuw, niet geheel toevallig gelijktijdig met de opkomst
van de vele prettige producten voor iedereen die de Industriële Revolutie beloofde,
zoals de naaimachine (1845) en de typemachine (rond 1875). De eerste
gebruiksaanwijzingen vertonen nog alle trekken van de toen heersende mode: de
Romantiek. De hoofdpersonen - naaimachines, typemachines, automobielen, radio's
en grammofoonspelers - werden in de voorlopers van onze hedendaagse
gebruiksaanwijzingen uitvoerig geïntroduceerd en hun kenmerken en de eigen
gedachten en gevoelens van de auteur daarbij worden op de voorgrond gesteld. De
‘verachting voor het lijden van de wereld’ (Lodewick1) is een kenmerk van de
Romantiek dat wij ook in de moderne gebruiksaanwijzingen nog volop tegenkomen.
Ook in zijn uiterlijk vertoont de gebruiksaanwijzing - geheel naar de regels van de
Romantiek - de neiging zich te willen onderscheiden. Hij is duidelijk anders
vormgegeven dan de roman, de novelle en de gedichtenbundel; de gebruiksaanwijzing
is overzichtelijker, speelser, maar toch ingetogen in zijn vorm.
Het Neo-Rationalisme van de gebruiksaanwijzing kreeg pas vorm na de jaren
dertig van de twintigste eeuw, onder invloed van De Stijl (Van Doesburg, Mondriaan
en Rietveld) met hun vrolijke kleuren en strakke, eenvoudige vormen. Het
veelvoorkomend gebruik van slechts een enkele, meestal primaire, minima-

1

H.J.F.M. Lodewick, Literaire kunst, 23e druk, 1965. Malberg, 's Hertogenbosch.
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listisch toegepaste en daardoor opvallende steunkleur, vindt duidelijk zijn oorsprong
in De Stijl. Later, zo rond de jaren vijftig, zien we de invloed van de Amerikaanse
auteur en tekenaar Walt Disney, die vergelijkbare frisse kleuren toepaste in zijn
‘cartoons’. Diens vaak terugkerende hoofdpersonen, zoals Donald Duck en Mickey
Mouse, zien we trouwens ook terug in gebruiksinstructies. Bekend, maar niet
gemakkelijk te vinden in antiquariaten, zijn de instructies op 16 mm filmformaat
waarin Mickey Mouse bijvoorbeeld uitlegt hoe militairen een Browning p. 50
mitrailleur en ander wapentuig moeten gebruiken. Het gebruik van
‘cartoon’-personages heeft daarna algemeen ingang gevonden in
gebruiksaanwijzingen, vermoedelijk om de spanningen bij de lezers wat te ontlasten.
Tot volle wasdom kwam het Neo-Rationalisme onder invloed van de Amerikaanse
Minimal Art uit de jaren zestig. In Nederland heeft deze stroming vooral bekendheid
gekregen via Barnett Newman, wiens schilderijen (Who's afraid of red, yellow and
blue III en Cathedra) bruut vernield werden door een lezer die vermoedelijk te zeer
onder invloed geraakt was van het koele sarcasme van Neo-Rationalistische
geschriften. Ook Roy Liechtenstein mag in dit verband niet ongenoemd blijven; diens
indringende, ogenschijnlijk cartooneske illustraties lijken directe invloed op het
visueel Neo-Rationalisme te hebben gehad. Men kan echter met evenveel recht het
omgekeerde beweren: Liechtenstein is schatplichtig aan de Neo-Rationalistische
illustraties. De Minimal Art kent ook zijn tegenhanger in de Minimal Music, en wie
luistert naar composities van uitvinder Terry Riley, of van Steve Reich of Philip
Glass, herkent meteen de taal van de gebruiksaanwijzing: de herhaling met minimale
wijzingen.
Tekstueel gezien heeft het Neo-Rationalisme van de moderne gebruiksaanwijzingen
in Nederland vooral vroege invloed ondergaan van de Nieuwe Zakelijkheid, met als
voorman Bordewijk2. Deze stroming ontstond in de jaren dertig als reactie op het
impressionisme en kenmerkte zich door de strakke, harde stijl waarin voor het gevoel
weinig plaats is. Het Neo-Rationalisme heeft deze stijl gretig omarmd en verder
uitgebeend. Was er bij Bordewijk nog sprake van expliciete aanduiding van het
Kwaad, in de moderne gebruiksaanwijzing blijft dit geheel ongenoemd, waardoor
de stijl nog ingetogener is: er is hier duidelijk sprake van het ultieme understatement.
‘Stel nu uw proxy-server in’ schrijft de anonieme auteur slechts - en laat daarmee
de lezer vaak in totale radeloosheid achter. Wij zien hier de droge, constaterende
toon van Marga

2

F. Bordewijk, Blokken. 1931. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam
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Minco, die vooral in Het bittere kruid verschrikkingen indrukwekkend tot uitdrukking
bracht. Ook de gebruiksaanwijzing doet weinig anders dan gort-droog constateren
(Minco) en kortaf commanderen (Bordewijk), met een voor menig lezer verbijsterend
effect. De lezer voelt achter de strakheid ontzetting, achter de koelheid verwarring.
Het moge duidelijk zijn dat de Voyage au bout de la nuit (1932) van Céline ook
aan de Neo-Rationalisten niet onopgemerkt voorbij is gegaan. Het doorbeuken van
ellende en het totaal uitzichtloze zijn kenmerken die zo in het Neo-Rationalisme
terecht zijn gekomen. Vanzelfsprekend is ten slotte de invloed van Zen and the art
of motorcycle maintenance (1974) van Robert Pirsig, die voor de publicatie van dit
magistrale werk zijn brood verdiende als schrijver van handleidingen, en daar in
‘Zen’ ook intrigerend over rapporteert. De manier waarop de hoofdpersoon in dit
boek de weg kwijtraakt en de stijl waarin hij dit aan ons duidelijk probeert te maken,
is werkelijk treffend in zijn gelijkenis met de diepere lagen van menige
gebruiksaanwijzing.
De stijl van de gebruiksaanwijzing is primair het understatement, de zeldzaam
krachtige afwezigheid van vorm en het totale gebrek aan epitheta ornantia. Deze
kunstvorm is extreem esthetiserend in zijn beperkingen. Bezien wij de vormkenmerken
van deze stijl wat nader, dan vallen de strakke, eentonige zinsbouw (‘Druk op knop
A; Druk op knop B’, enz.), het ontbreken van enig streven naar klankkleur, en de
totale afwezigheid van retoriek op, maar ook het veelvuldig voorkomen van clichés.
Eveneens opmerkelijk is het gemis aan enige vorm van vernuftige rijmschema's, en
überhaupt van rijm, terwijl de vorm van de opsommingen in gebruiksaanwijzingen
toch sterk aan lyriek doet denken, vaak reeds genummerd. Beginrijm, eindrijm,
omarmend rijm, gekruist rijm, assonantie, rime riche, u zult het niet tegenkomen het is alles blank verse wat de klok slaat.
Ook opsmuk in metrum of ritme moet de lezer van Neo-Rationalistische literatuur
geheel ontberen. Jambe noch anapest (de stijgende metra), trocheus noch dactylus
(de dalende metra) treft men aan in de gebruiksaanwijzingen. De taal is droog, kaal,
vormloos en vlak. Ritmische afwisselingen als vlug of langzaam (het temporele
ritme), sterk of zwak (het dynamische ritme) of hoog en laag (het melodische ritme):
gij zult ze niet aantreffen. Slechts heel zelden ontdekt men een herkenbare vorm van
strofenbouw. Ilja Leonard Pfeiffer, de enige schrijver die de Neo-Rationalistische
stijl soms aanhangt, en wiens naam we ook kennen, heeft wel eens een
gebruiksaanwijzing in strakke sonnetvorm gepubliceerd. Zijn Gebruksaanwijzig3, is
echter uniek in het Neo-Rationalisme en Pfeiffer heeft met deze versvorm in het
Neo-Rationalisme geen school gemaakt.

3

Ilja Leonard Pfeiffer, Gebruksaanwijzig. Raster 92, 2000, De Bezige Bij, Amsterdam
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Zo hij al verdere publicaties in deze stijl heeft gepubliceerd, dan zijn deze anoniem
gebleven, geheel in de stijl van de auteurs van gebruiksaanwijzingen. Zij opereren
zoals hun stijl is: onopvallend, in stilte, op de achtergrond, extreem bescheiden.
Ook wat betreft de compositie zien we weinig variatie. Vrijwel alle
gebruiksaanwijzingen zijn ‘ab ovo’ gecomponeerd: we beginnen gewoon bij het
begin en werken het standaard-programma af (1. Welke onderdelen heeft u nodig?
2. Installatie 3. Bediening 4. Problemen verhelpen). ‘Doe maar gewoon, dan doe je
al gek genoeg’ lijkt het motto van deze beweging (wellicht ontleend aan Dooddoeners
en Stoplappen van Inez van Eijk). Slechts een enkele uitzondering lijkt volgens het
‘medias in res’ principe opgezet te zijn (het halverwege beginnen, zoals menige
detective), maar dat komt dan meestal omdat na uitvoerige consultatie van de helpdesk
blijkt dat de pagina's in verkeerde volgorde zijn geniet.
De gebruiksaanwijzingen tonen het niet direct in hun vorm, maar de dramatiek
speelt een belangrijke rol. Het zijn meestal stukken met een heel beknopte
stemmings-inleiding (‘hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe Philips RFC-232
autoradio’). Maar al snel ontmoet de lezer de climax, de crisis en vooral de catastrofe
(‘De auto start niet’). Een epiloog verwijst vrijwel standaard naar de helpdesk - een
dramatisch eind.
Naar zijn inhoud is de gebruiksaanwijzing wel getypeerd als een avonturenroman
of een toekomstroman, maar ook als fabel of ironische idylle. Omdat delen van de
gebruiksaanwijzing vrijwel standaard de vorm van lyriek hebben, worden ook hier
vergelijkingen mee getrokken. Men noemt dan de ode (aan het product), de elegie
of klaagzang en vooral de satire. Bezien wij de uitvoering van de gebruiksaanwijzing
in de praktijk, dan bevinden we ons weer op het gebied van de dramatiek en zien we
vooral overeenkomsten met de tragedie, de klucht en het absurdistisch toneel.
Keren we nog eenmaal terug naar de stijlfiguren en andere rijke vormen die de
taal te bieden heeft, dan zien we bij de gebruiksaanwijzing vooral toch weer het
ontbreken ervan. Maar er zijn uitzonderingen en sommige stijlfiguren worden zelfs
frequent toegepast. Retorische vragen (‘Hoe maakt u verbinding?’) lijken in al hun
eenvoud zo menselijk, zo vriendelijk en behulpzaam. Tot het vernietigende antwoord
verschijnt op het display:
Geen modem op bovenstaande nummer.
Tik op Instellingen om de verbindingsinstellingen te controle ren en
zonodig te wijzigen en kies uit
L2Tp-NDISWAN-minipoort;
SDIO WLAN Wireless adapter;
NE2000 compatibel ethernet stuurprogramma;
Externe NDIS host;
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Virtual Ethernet NDIS miniport;
AsyncMac NDISWAN-minipoort.
De wraak van de retorische vraag, in al zijn eenvoud gesteld, is venijnig. De lezer
zit trillend met zijn mobiele telefoontje in de hand, en weet dat hij tevergeefs wacht
op de volgende retorische vraag, ditmaal van de helpdesk: ‘Waarmee kan ik u van
dienst zijn?’. De lezer begrijpt dat hij dieper en dieper in het doolhof verdwijnt en
dat vriendelijke vragen hem zullen begeleiden naar het volgende doolhof - ad
infinitum.
In tegenstelling tot wat men zou verwachten, komt ook de hyperbool voor in het
Neo-Rationalisme, maar uitsluitend in zijn uiterst minimalistische vorm, meestal
slechts een ‘!’. De ‘zelfcorrectie’ is een regelmatig terugkerende stijlfiguur (‘De
moerbeitoppen ruischten; God ging voorbij; Nee, niet voorbij, hij toefde’ - Nicolaas
Beets); deze wordt echter uitsluitend in de vorm van ‘errata’ als aparte bijlage bij de
gebruiksaanwijzing geleverd, en dan meestal zo bijgevoegd dat men de ‘zelfcorrectie’
pas ontdekt als het Kwaad is geschied. Dat leidt dan vaak tot intrigerende paradoxen
tussen taal en werkelijkheid, die de lezer zelf vaak uit in minder eufemistische termen
(‘Godgloeiende-Godverdomme’). Hier zien we dan ook een opvallende karakteristiek
van het Neo-Rationalisme: de participatie van de lezer. Wellicht om de spanning bij
deze participatie extra op te voeren, passen de auteurs die in Neo-Rationalistische
stijl werken nogal eens de anakoloet toe, de zin die ontspoort, daarbij de participerende
lezer met zich mee slepend.
Men zou betogen dat rijke stijlfiguren eigenlijk niet passen in de
Neo-Rationalistische stijl. Doch hier verrassen de anonieme auteurs ons veelvuldig.
Niet dat we rijke metaforen in de teksten moeten verwachten, of ingenieus gevonden
metonymia's. Maar de repetitio, de herhaling, bijvoorbeeld, komt veel voor. Een zin
als ‘Druk op toets A’ kan werkelijk tot in het oneindige voorkomen in een enkele
gebruiksaanwijzing en de lezer is dan ook al snel de tel kwijt: ‘Opnieuw?’ vraagt hij
zich dan in verwarring af, of: ‘Heb ik dat nu al wel of niet gedaan?’. Het gevolg laat
zich raden.
De enumeratie (‘Die zorght, en waeckt, en slaeft, en ploegt, en zwoegt, en zweet’
- Vondel, Palamedes) mag zelfs wel de meest kenmerkende stijlfiguur genoemd
worden van de gebruiksaanwijzingen. Sterker nog, ontbreekt een enumeratie, dan
valt het zeer te betwijfelen of er wel sprake is van een gebruiksaanwijzing in de strikt
Neo-Rationalistische stijl. Deze enumeraties komen in gebruiksaanwijzingen zowel
voor in asyndetische vorm (zonder verbindingstekens) (‘Dan zou ik mijn boek vertalen
in het Maleis, Javaans, Soendaas, Alfoers, Boeginees, Bataks...’ (Multatuli, Max
Havelaar), maar vooral
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in de polysyndetische vorm (dus met verbindingswoorden), zoals in het voorbeeld
van Vondel hierboven. De meest voorkomende polysyndetische verbindingen van
enumeraties in het Neo-Rationalisme zijn natuurlijk de bekende ‘1’,‘2’,‘3’, enzovoort.
Zo arm als de Neo-Rationalistische tekst is, zo rijk kan het Neo-Rationalistische
beeld zijn. Ook in de begeleidende beelden komt de repetitio (de herhaling van veel
vrijwel identieke beelden, meestal ‘buttons’) veel voor. Verder zien we bijvoorbeeld
talloze personificaties in de hedendaagse gebruiksaanwijzingen: zwetende televisies
(‘Niet tussen boeken plaatsen’); kuchende kopieerapparaten (‘Niet op een stoffige
plaats zetten’), de printer met lichte hoofdpijn (‘Op stevige ondergrond plaatsen’).
De bekendste metafoor is natuurlijk het prullenmandje dat we op het beeldscherm
van menige computer aantreffen, maar dat inmiddels ook zijn intrede heeft gedaan
in telefoons en camera's.
[Terzijde: vrijwel alle apparaten met een beeldscherm hebben tegenwoordig een
prullenmandje standaard op dat beeldscherm staan, met uitzondering van de televisie
- terwijl de prullenmand daar nou juist het meest nuttig lijkt.] Deze visuele metafoor
is zo geniaal dat hij geheel buiten de ingetogenheid van het Neo-Rationalisme lijkt
te vallen. Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door het extreem veelvuldig
gebruik ervan. Zelfs deze krachtige metafoor is daardoor reeds lang vervallen tot een
cliché - zo rekent het Neo-Rationalisme af met romantische gewichtigdoenerij.
Het pars pro toto is een veelvoorkomende visuele stijlfiguur te noemen in dit genre.
Met grote regelmaat wordt slechts een kenmerkend deel van het bedoelde onderwerp
aangeduid (‘Even de neuzen tellen’, ‘De koppen bij elkaar steken’). Dit minimaliseren
is natuurlijk een kolfje naar de hand van de illustratoren die het Neo-Rationalistisch
principe aanhangen: een vork en mes die een compleet restaurant voorstellen, het
hekje op een verkeersbord dat staat voor een complete bewaakte overweg; de
afbeelding van een auto die staat voor alle gemotoriseerd verkeer op meer dan twee
wielen. Vooral het Neo-Rationalisme voor onderweg lijkt deze stijlfiguur sterk aan
te hangen.

Tot besluit
Het Neo-Rationalisme van de gebruiksaanwijzingen is in korte tijd een internationale
stroming geworden. Auteurs ‘all over the world’ die oplagen willen halen, gingen
over tot het schrijven van deze instructies voor het grote publiek. De neutrale
constateer- en commandeerstijl heeft het ook gemakkelijk gemaakt om internationaal
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aansluiting te vinden: taalgebruik en stijl zijn onderling zo sterk vergelijkbaar dat
het al bijna mogelijk is zowel schrijven als vertalen door een computer te laten
uitvoeren. Het Neo-Rationalisme uit zich dus vrijwel identiek in de
Gebruiksaanwijzing, de Manual, de Instruzioni per l'uso, de Käyttöohjet en de
Bruksanvisning. De Duitse Gebrauchsanleitung lijkt literair gezien het hoogtepunt
met zijn fraaie woordcombinaties (‘Bohrfutterspannbereich’) en zijn zo natuurlijk
klinkende imperativus.
De gebruiker heeft het product al lang kapot gesmeten tegen de muur - er draait
misschien nog een tandwieltje even na - als de gebruiksaanwijzing in zijn machinale
commandostijl doordendert, zonder zich ook maar iets van de diep gefrustreerde
lezer aan te trekken. Wie de tekst hardop leest hoort als het ware de stem die door
blijft praten terwijl we allemaal op het beeldscherm zien dat het ruimteveer Challenger
ontploft is en alle inzittenden vermoedelijk op angstaanjagende wijze om het leven
zijn gekomen. Maar de gebruiksaanwijzing vervolgt: ‘Sluit uw WonderW nu aan op
uw computer (2)’ Dan begrijpen we hoe deze experimentele, atonale dichtkunst, zo
sterk gefundeerd in pluri-interpretabiliteit, hoe dit compromisloze genre van anonieme
auteurs ons hedendaagse lijden vormt én verbeeldt.

Addendum
Opvallend vaak ontvangt de gebruiker bij aanschaf van een gebruiksaanwijzing een
aardigheidje cadeau. Bij gewone boeken als de roman of de dichtbundel wil men
eens per jaar nog wel eens een boekje gratis erbij krijgen, maar bij de
gebruiksaanwijzing is het cadeautje veeleer standaard dan uitzondering. De cadeaus
waarmee men de gebruiksaanwijzing meteen uit kan proberen zijn vaak niet
kinderachtig. Menigeen ontving al eens een camera, een digitaal horloge, een
boormachine of een navigatiesysteem cadeau bij aanschaf van een boek in
Neo-Rationalistische stijl. Emotie is dan zeker gegarandeerd! Gebruiksaanwijzingen
worden dus op geheel andere manieren aan de man gebracht dan andere boeken,
meer in lijn met de business models zoals men die nu veel tegenkomt bij
Internet-bedrijven, maar die in feite geïntroduceerd zijn door de firma Polaroid:
geef het product weg en verdien aan de emotie die de koper daarna te wachten staat.
Vooral aan producten die bij verkeerde interpretatie van de instructies geheel
ontregeld raken, valt dan veel te verdienen. Hier vormt het business model de mens
- wat kan een anoniem auteur nog meer bereiken?
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Je wilt niet weten wat ik je toewens
Ewoud Sanders
Doorgaans wensen wij anderen het goede toe, maar je kunt in een situatie
terechtkomen waarin je hoopt dat iemand bijvoorbeeld de pestpokkenpleuris krijgt.
En dan het liefst meteen, waar je bij staat, zodat je hem of haar kronkelend op de
grond kunt zien creperen. Hoe die pestpokkenpleuris - het kan ook de gloeiende
teringtyfus zijn - eruit ziet, wat de lichamelijke verschijnselen zijn van zo'n plotseling
opkomende verschrikkelijke ziekte, daar hebben we geen helder beeld van, het
achterliggende idee is dat iemand door iets vreselijks, iets héél ergs wordt getroffen.
En dat volkomen terecht - dan had hij of zij zich maar niet zo moeten gedragen. Dat
het hier om een onbestaanbare combinatie van ziektes gaat - in het echte leven komt
pestpokkenpleuris niet voor, net zo min als de gloeiende teringtyfus - doet er verder
niet toe. De essentie is dat wij iemand, al was het maar in gedachten, het ergste van
het ergste toewensen.
Dat wij dat doen met een verschrikkelijke ziekte is typisch voor Nederland. Nog
niet eens voor het Nederlandse taalgebied; de Vlamingen verwensen beduidend
minder met ziektes dan Nederlanders. Waarom dit zo is, is niet bekend. Dat wil
zeggen: er is nooit onderzoek naar gedaan. Een verklaring zou kunnen zijn dat in
een dichtbevolkt land als Nederland de angst voor besmettelijke ziektes groter is dan
in landen waar de inwoners minder dicht op elkaars lip wonen.
Het Nederlands kent niet alleen ziekteverwensingen. We kennen ook nog
doodsverwensingen (sterf!), verdwijnverwensingen (ga de deur aan de buitenkant
dichtdoen), afweerverwensingen (lik me reet), ironische verwensingen (ik hoop dat
je oud wordt, maar dan vannacht nog), rijmende verwensingen (krijg de slingerschijt,
die langs je benen glijdt) en zelfverwensingen (ik mag doodvallen als...). Toch bestaat
de hoofdmoot uit ziekteverwensingen, want zoals gezegd, in de vreselijke dingen
die wij elkaar toewensen zijn wij gefixeerd op ziektes.

Gloeiende pestpokken
Allereerst iets over het ontstaan en de vorm van verwensingen. Stel, twee eigenaars
van terreinwagens krijgen bonje. De een roept: ik zag die grote parkeerplaats het
eerst, krijg jij de pokken. De ander kan dan roepen, krijg zelf de pokken, maar het is
effectiever om iets ergers te verzinnen, om de verwensing te versterken, bijvoorbeeld
tot krijg de pestpokken. Waarop de eerste zou kunnen terugroepen: krijg de gloeiende
pestpokken. Of nog sterker: krijg de kanker-tyfus-tering-pokkenpest. Maar nummer
één wint, want hij kent - van vroeger, uit Frank van Wezels roemruchte jaren van
A.M. de Jong - de verwensing krijg de
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Overmaasse hazewindhonden-korenmolen-pestpokken.
Einde discussie.
Een ander voorbeeld. Op een bepaalde school of in een bepaalde wijk zegt men:
krijg de tering. Na een tijdje is deze verwensing niet doeltreffend meer, want
afgesleten. Zij wordt versterkt door er bijvoorbeeld van te maken krijg de vinkentering.
Of nog krachtiger: krijg de vliegende vinkentering, dan kun je fluiten.
Wat kunnen we hieruit opmaken? Dat een verwensing begint met een basisvorm.
Dat is bijvoorbeeld: krijg de kanker. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden: een
uitbreiding aan de linker- of aan de rechterkant.
Uitbreiding aan de linkerkant kan door er een bijvoeglijk naamwoord aan toe te
voegen. Voorbeeld: krijg de gierende kanker. Of door aan kanker een ander woord
te plakken, zoals bij blafkanker. In verwensingen als krijg de gierende blafkanker
en krijg de Arabische kutkanker wordt een en ander gecombineerd.
Bij een uitbreiding aan de rechterkant zijn er verschillende vormen. Bij de eerste
wordt aan de achterkant van de ziektenaam iets vastgeplakt, zoals in kankerzooi. De
basisvorm kan ook worden uitgebreid met een nadere bepaling, ingeleid door een
voorzetsel. Bijvoorbeeld: krijg de kanker op je lip, krijg de bloedkanker achter je
hart of krijg de pleurisvervelling aan je onderlip. Meestal verwijst zo'n bepaling naar
een lichaamsdeel, wat nogal voor de hand ligt als je iemand een ziekte toewenst.
Door zo'n lange uitbreiding aan de rechterkant krijgt de verwensing een ander
karakter. Immers, als je echt boos bent roep je iemand iets korts en krachtigs toe,
zoals krijg de kolere of krijg de tering. En niet: je moet zoveel koorts krijgen dat de
dokter naar je nest moet roeien. Zoiets krijg je in je razernij je strot niet uit. Met die
korte verwensingen ontladen we ons emotioneel; het zijn spontane
woede-uitbarstingen. De lange zijn bedoeld om verbaal te imponeren, de ander met
de mond vol tanden te zetten, soms zelfs te intimideren. Vaak worden ze opzettelijk
heel snel uitgesproken, zoals ook bij de langste Nederlandse verwensing, die de vorm
heeft van een gedicht:
Stik, verrek, verrot, verteer
Donder op en lazer neer
Val in drieën voor mijn knieën
Val in moten voor mijn poten
Krijg de koude kippenkoorts
Waterpokken enzovoorts
Barst!

Is deze verwensing echt gebruikt of is dit een verzinsel? Nee, zij is
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echt gebruikt - volop zelfs. Deze rijmende verwensing was omstreeks 1930-1950
zeer geliefd op het schoolplein, in alle delen van Nederland.
Terug naar de ziekteverwensingen. Ziekteverwensingen hebben een karakteristieke
vorm. Ze beginnen vrijwel altijd met krijg..., een vorm die overeenkomt met de
oorspronkelijke betekenis. De wat afgezwakte betekenis vinden we in de vorm je
kunt de x krijgen, bijvoorbeeld: krijg de kanker en je kunt (voor mij, wat mij betreft,
voor mijn part) de kanker krijgen.

Holstrontverklontering
Als we kijken naar het aantal verwensingen per ziekte, dan staat kanker onbetwist
bovenaan, gevolgd door (vormen van) diarree, tering en tyfus. Daarna volgen (vormen
van) koorts, pest, klere, pleuris en pokken. Dan komt een grote groep met allerlei
aandoeningen aan lichaamsdelen, gevolgd door kleinere groepjes en - helemaal aan
het eind - een lange stoet eenlingen.
Maar wat voor ziektes wensen wij de ander nu bij voorkeur toe? Hierin zijn twee
grote groepen te onderscheiden: bestaande ziektes en fictieve ziektes. De categorie
bestaande ziektes valt eveneens uiteen in twee groepen: zeer ernstige, vaak dodelijke
ziektes (aids, kanker, pest, tering, tyfus en dergelijke) en minder kwaadaardige,
niet-levensbedreigende ziektes of aandoeningen (diarree, kramp), waarbij vooral
lichamelijke afwijkingen tamelijk goed vertegenwoordigd zijn.
Zelf heb ik een grote voorkeur voor de fictieve ziektes. Die zijn over het algemeen
nogal creatief. In deze groep vinden we bijvoorbeeld:
- krijg de holstrontverklontering;
- krijg de nagelpiepverzwiepering;
- krijg het ouwewijvenreetzweetzuur;
- krijg de reetscheetvereelting;
- krijg het (of: de) schompes;
- krijg het rimram;
- krijg de scheurkalenderziekte, elke dag wat anders;
- krijg de spijkerschijt, dan kun je je eigen bek dichttimmeren.

Sommige van die fictieve ziektes zijn trouwens venijniger dan je zou denken. Zo
wordt met krijg de vergietziekte, dan kun je lekken waarschijnlijk gonorroe (ook wel
druiper genoemd) bedoeld, vanwege de associatie met druipen.
Erg fraai vind ik verwensingen waarin iemand alle bestaande ziektes naar zijn of haar - hoofd krijgt. Men mag aannemen dat de ruzie over de extra grote
parkeerplaats - terreinwagens hebben ook nadelen - tot grote hoogte is opgelopen
als iemand roept: krijg alles
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wat er op het bord van de polikliniek staat, behalve de dokter en het spreekuur.
We zien dit benoemingsmotief - krijg alle ziektes - in verschillende verwensingen
terugkomen. Van het simpele krijg alles via krijg jij het hele polikliniekbord tot krijg
de cetem.
Die laatste, inmiddels verouderde verwensing zal niet iedereen duidelijk zijn. De
Cetem was de naam van een financieel nieuwsblad dat tussen 1923 en 1950 in
Amsterdam werd verkocht. Cetem staat voor ‘Centraal Telefonisch
Mededeelingenbureau’, de uitgever van de krant. Sinds 1924 verscheen deze krant
- als enige in Nederland - op zondag. Hij werd op zondagavond verkocht en bevatte
alle uitslagen van de sportwedstrijden van die dag - een noviteit in de Nederlandse
journalistiek. Om dit nog eens extra te benadrukken, werd de krant die dag uitgevent
met de kreet: ‘Alle uitslagen!’ Voor de joviale Amsterdammers was dit een schot
voor open doel. Al snel ontstond de verwensing krijg de cetem. Omdat niet iedereen
deze verwensing direct begreep, kwam ook de uitgebreide vorm voor, namelijk krijg
de cetem, dan heb je alle uitslagen bij elkaar.
Met het krantje verdween de uitdrukking, maar zij leeft nog voort in de herinnering
van veel Amsterdammers. Een vergelijkbare verwensing is krijg de Vaz Dias, dan
heb je alle uitslagen tegelijk. M.S. Vaz Dias (1881-1963) had in Amsterdam een
bekend persbureau, dat als eerste nieuwsberichten uitzond via de radio. In die
uitzendingen waren ook de sportuitslagen te horen.

Takke
Bij lang niet alle ziekteverwensingen is de medische aandoening meteen duidelijk.
Hoe zit dat bijvoorbeeld met krijg de tokke? Takke is een verbastering en verkorting
van het Franse attaque, dat ‘beroerte’ betekent. Het is echter de vraag of dit door
iedereen in Amsterdam wordt begrepen, want daar zeggen ze ook wel je kunt de
takke krijgen, de blaadjes komen er vanzelf aan.
En hoe zit het met krijg de klere? Veel mensen denken dat klere een directe
verbastering is van cholera. In feite gaat het terug op het Franse woord colère ‘woede’
(dat op zijn beurt is afgeleid van het laat-Latijnse cholera ‘ziekte van de gal’). In
Nederland kennen we colère als een productief voorvoegsel, meestal gespeld als
klere- en kelere-, maar soms ook als het vetter klinkende kolere. Denk bijvoorbeeld
aan klerelijer, klerewijf en kolerezootje.
Wensen wij elkaar alleen ziektes toe die mensen kunnen treffen? Nee, ook ziektes
die dieren of bomen kunnen treffen worden gebruikt, als ze maar rottig of ernstig
genoeg klinken. Ik zet hier de fictieve en bestaande ziektes door elkaar:
- krijg de (gestreepte) pip;
- krijg de apetering;
- krijg de duivenpokken;
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krijg de hondenziekte;
krijg de iepziekte;
krijg de kanariepokken;
krijg de kattenkoorts;
krijg de kippenpip;
krijg de muizenhik;
krijg de muizenhuig;
krijg de Overmaasse veepest;
krijg de paardenhik;
krijg de rattenkanker;
krijg de rattentering;
krijg de schapenschurft;
krijg de varkenspest;
krijg het kippensnot, dan kun je snuiten.

Rambam
Tot slot nog dit: hebben medici, bestrijders van ziektes, zelf ook sporen nagelaten
in ziekteverwensingen? We weten dat van één man: Rambam. Rambam was de
roepnaam van de in zijn tijd wereldberoemde geleerde Maimonides (1135-1204);
het is een afkorting van Rabbi Moosje ben Maimon. Maimonides was leider van de
joodse gemeenschap in Egypte. Hij was een zeer invloedrijke filosoof en lijfarts van
sultan Saladin. Rambam behandelde ook arme sloebers, die hem van heinde en verre
kwamen raadplegen. Behalve religieuze verhandelingen schreef hij minstens achttien
boeken over geneeskunde, onder meer over aambeien en de coïtus.
Hoe de naam van deze eminente geleerde in een verwensing terecht is gekomen,
was lange tijd niet duidelijk. In 1974 schreef Enno Endt hierover in het Bargoens
woordenboek: ‘Behalve om de klank, die gewelddadigheid suggereert, werd de naam
van deze lijfarts van verschillende sultans wellicht ook aangeroepen om daarmee de
ziektes waarvoor hij ingeroepen moest worden, op te roepen’. Hartog Beem dacht
hier anders over. In 1974 schreef hij, in Uit Mokum en de mediene. Joodse woorden
in Nederlandse omgeving: ‘De Nederlandse populaire verwensing “krijg de (het)
rambam” wordt nogal eens in verband gebracht met de naam Rambam. [...] De
veronderstelling dat deze woorden met elkaar in verband zouden staan berust op
niets anders dan de klankovereenkomst’.
Wie had er gelijk, Endt of Beem? Was lijfarts Rambam in een verwensing
terechtgekomen om het beeld van ziektes op te roepen (Endt), of bestond er toevallig
een Nederlands woord dat qua klank overeenkwam met Maimonides' roepnaam
(Beem)? Hoogstwaarschijnlijk hebben zij beiden ongelijk, maar Beem een beetje
meer dan Endt, want het is ondenkbaar dat rabbi Rambam niets met de verwensing
krijg de/het rambam te maken heeft.
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Maar wat is dan het verband? Het antwoord is te vinden in Het Joodsch in Nederland,
een bekende studie uit 1915 van J.L. Voorzanger en J.E. Polak. Volgens Voorzanger
en Polak sprak men aan het begin van de twintigste eeuw van een harber rambam
als men ‘een moeilijke plaats’ bedoelde. Lees: een moeilijk te interpreteren passage
in een godsdienstig of filosofisch werk (zoals van Rambam). Ik denk dat met krijg
de/het rambam oorspronkelijk werd bedoeld ‘krijg een ziekte op een moeilijke plaats’.
Dit motief komen we namelijk bij meer verwensingen tegen. Zo zegt men bijvoorbeeld
ook:
- krijg de kanker achter je hart, dat de dokter er niet bij kan komen;
- krijg de kanker, waar de dokter niet bij kan, en:
- krijg een mierennest achter je hart, waar de dokter niet bij kan komen, dan
kunnen ze het eruit dragen.

Kortom, eerst was er de uitdrukking een harber rambam en daarna de verwensing
krijg de/het rambam. Die verwensing moet in joodse kringen zijn ontstaan, en
vervolgens (zoals zo vaak) in het algemene informele Nederlands terecht zijn
gekomen.
En met succes, want er zijn in de loop van de tijd verschillende uitbreidingen en
verbasteringen op krijg de/het rambam gesignaleerd. Als uitbreidingen zijn genoteerd:
krijg de rambam met een rietje (omstreeks 1930 gehoord in Scheveningen) en krijg
de schapenschurft en het rambam plus een hartverzakking (gehoord in Amersfoort).
En als verbastering is onder meer gesignaleerd krijg de rampam en de natte spuitpoep.
Natte spuitpoep plus rampam - het is de vraag of zelfs de wijze Maimonides daar
een kuur tegen had geweten.

Wierook voor de duivel
Albert Wulffers
Er is mij een recht ontnomen, en wel dat op een rokerige werkplek. Ik ben best bereid
te geloven dat meeroken net zo ongezond is als zelf roken. Ik vermag echter niet te
begrijpen hoe het dan te verklaren is dat onder actieve rokers het aantal mensen met
aan die slechte gewoonte gerelateerde gezondheidsproblemen toch significant groter
is dan onder passieve rokers. Ik wil daar verder niet over zeuren, net zo min als over
vrijdenkers die de mening zijn toegedaan dat rokers door hun zelfmoordgedrag hun
rechten op bepaalde medische zorg verspelen. Verder in die richting doordenkend,
lijkt het mij zelfs helemaal geen ongerijmd
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idee om verkeersslachtoffers met schuld aan hun eigen ongeval voortaan gewoon
langs de weg te laten liggen.
Klagen over het verlies van mijn rechten wil ik hier dan ook zeer zeker niet. Zelfs
op een tochtige of onoverdekte afwerkplek doe ik dat immers zelden, omdat ik de
zinloosheid daarvan zelf best inzie. Ook in de trein houd ik mij gedeisd wanneer ik
mij zit te onthouden, terwijl rondom mij naar lieve lust vers fruit en broodjes gezond
geconsumeerd worden alsof dat geen schade zou berokkenen. Toegegeven, soms
bekruipt mij een obstinaat gevoel in de stiltecoupé waar gekwaakt wordt dat het een
aard heeft en ik mij wel keurig aan de regel van het niet-roken houd. Dan wil ik
eigenlijk het liefst een rokertje opsteken, maar ik verhuis naar een andere coupé. Niet
dat daar minder luidruchtig eenrichtingsgekwetter te genieten valt, maar daar kan ik
er niets van zeggen, zodat ik mij tenminste niet ook nog eens een slapjanus hoef te
vinden.
De aanduiding ‘stiltecoupé’ heeft niet het geringste effect en kan derhalve rustig
worden verwijderd, en dan gelijk ook alle overbodige niet-rokenpictogrammen. Daar
nu in de hele trein toch nergens meer gerookt mag worden, lijkt er met het almaar
herhalen van dat verbod vooral sprake van pesten - zoals de agressor overal in
overwonnen gebied zijn vlag plant - en er zijn zonder twijfel voldoende deskundigen
op de been te brengen die willen betogen, dat het ondergaan van pesterijen schadelijker
voor de gezondheid is dan gedwongen meeroken. In het groene boekje is de
‘rokencoupé’ niet te vinden en die zal dus wel niet bestaan (hebben); het kent naast
de ‘niet-rokencoupé’ wel de ‘coupé’ zonder iets. Zou in laatstgenoemde ruimte naar
hartelust gerookt mogen worden, of althans hebben mogen worden toen die nog
bestond? Wellicht is het bij zoveel onduidelijkheid in het geheel niet raadzaam om
pictogrammen uit de treinstellen te verwijderen. Er is veeleer behoefte aan uitbreiding
van het arsenaal. Stel je voor dat iemand er niet van op de hoogte is dat masturberen
in geen enkele coupé is toegestaan.
Hoe komt het toch, vraag ik mij zo nu en dan af, dat ik zo gelaten en afstandelijk
kan reageren op alom die rookverboden? Ben ik door mijn nicotineverslaving al
verworden tot een zombie die zich als een junkie laat afvoeren naar afgelegen plekken
waar in het treurige gezelschap van even beklagenswaardige lotgenoten een voor de
normale buitenstaander onpasselijk makend ritueel wordt uitgevoerd? Neen, niets
van dat alles, maar soms betekent het even niet mogen roken een moment van
kortstondige opluchting. Niet omdat ik niet gulzig zou willen inhaleren, maar omdat
ik mijn pakje shag even niet onder ogen hoef te krijgen.
Op die pakjes staan sedert enkele jaren allerhande waarschuwingen en wijze
raadgevingen. Goedbedoeld, zou je zeggen, maar dat is absoluut niet het geval.
Mensen die het met al die teksten eens zijn en daarnaar leven, roken niet en kunnen
dus hooguit meelezen, als zij weer eens geen eigen krant hebben gekocht, maar voor
hen blijft het oud nieuws. Mensen die het er niet mee eens zijn - hoe oogklepperig
dat ook mag wezen
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- of die die wijsheden naast zich willen neerleggen en die dus wel roken, worden al
doende gedegradeerd tot sandwichmannen die tegen betaling van gigantische
accijnsbedragen de mening van anderen verplicht vrij moeten uiten. Wat zouden
onze huidige premier of de president van de Verenigde Staten - om mij tot twee niet
geheel willekeurige voorbeelden te beperken - ervan denken wanneer zij zouden
worden gedwongen rond te lopen met een jasje waarop geborduurd staat dat zij
anderen rondom hen schade berokkenen? En dat laatste is toch zeker net zo
ontegenzeggelijk wetenschappelijk bewezen als de kwalijke gevolgen van het roken.
Luis Buñuel filmde ooit een scène waarin een uiterst elegant gezelschap aan tafel
gaat. Jurken gaan omhoog, broeken zakken rond de enkels en iedereen neemt plaats
op haar of zijn eigen toiletpot. Na enige tijd onderbreekt een aan tafel aanzittend
kind de conversatie met de melding honger te hebben. Geschoktheid bij de
volwassenen: wat een viespeuk! Praten over eten terwijl wij zitten te poepen. Dezelfde
verwijtende blikken - van meewarig tot ronduit vijandig - vallen mij te beurt wanneer
ik mijn pakje shag tevoorschijn haal. Het is alsof ik mijn eigen draagbare schandpaal
bij mij draag. Daar komt nog bij dat ik mij voor die schandpaal schaam, en wel
vanwege de vormgeving - waarover straks - en de inhoud van de waarschuwingen.
Het is plaatsvervangende schaamte, dat geef ik grif toe, maar wat zijn die recent
aangebrachte teksten gelijkhebberig, eenzijdig, fantasieloos en gespeend van zelfs
maar de herinnering aan poëzie. De monniken van Athos, die toch rechtlijnig genoeg
zijn om niet alleen vrouwelijke mensen, maar zelfs vrouwelijke dieren als ongewenste
vreemdelingen de grens over te zetten, spreken over de in hun ogen afkeurenswaardige
tabaksrook wel met de gevleugelde woorden ‘wierook voor de duivel.’ Slechts één
van de waarschuwingen kan mijn goedkeuring wegdragen: ‘Rokers sterven jonger.’
Sommigen lezen daarin wellicht een - misschien zelfs strafbaar - advies van
overheidswege in het kader van een campagne voor hulp bij zelfdoding, maar ik
begin na het bemachtigen van een pakje shag met die opdruk al in de winkel te
neuriën, om eenmaal thuis luidkeels Bob Dylan na te zingen: ‘Ah, but I was so much
older then, I'm younger than that now.’ Ik had het al gehoord, maar hier staat het
zwart op wit: roken behoedt tegen ouderdomskwalen.
Het zijn niet eens de teksten, die bij mij de meeste ergernis veroorzaken. De grootste
steen des aanstoots ligt op het terrein van de vormgeving. Hoe de longen ook te lijden
mogen hebben onder het roken, wat de ogen hier wordt aangedaan, dat valt met geen
pen te beschrijven. En dan doel ik niet zozeer op de nogal obligate verwijzing naar
de overlijdensadvertentie, maar veeleer op wat voor die belerende aankondigingen
heeft moeten wijken. Het is, ere wie ere toekomt, Hub. Hubben, die er bij mijn weten
als eerste op heeft gewezen hoe een wettelijke verplichting een lange traditie van
spranke-
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lende vormgeving de das om heeft gedaan. Juist in de verpakkingen voor sigaretten
en shag lijken vormgevers zich meer te kunnen en willen uitleven, ook in ingetogen
zin, dan voor welke andere opdrachten ook. Het klinkt bijna als een lijst schilderijen:
Lucky Strike, Miss Blanche, Golden Fiction, Dr. Dushkind, Gitanes, Javaanse
Jongens, Black Beauty, Craven ‘A’, Bastos, Gauloises, Zware van de Weduwe,
Belga, Chief Whip (op ieders lip) en noem maar op. Sommige merken hebben het
hoe dan ook niet overleefd, andere merken hebben wat hun verpakking betreft te
lijden gehad onder onoordeelkundige restauratoren en zijn daardoor van maatkleding
naar confectie afgezakt. Wat op het gebied van tabakskostuums van waarde overbleef,
heeft het uiteindelijk weerloos moeten afleggen tegen het door de anti-rooklobby
geïnstigeerde vandalisme dat tabak verplicht om met een tegen zichzelf gericht
spandoek door het leven te gaan. Weg zijn de mooie pakjes. Voorgoed verleden tijd.
Onherstelbaar vernield. Alsof een schilderij door een onverlaat met een mes is
bewerkt, alleen is er nu bijna niemand die moord en brand schreeuwt bij het zien van
deze uitwas.
Gedwee heb ik mij onderworpen aan de voor rokers opgeworpen hindernissen,
omdat ik best rekening wil houden met het argument dat mijn recht op vrije
meningsuiting anderen geen schade mag berokkenen. Toch had ik, al was het in mijn
eentje, te hoop moeten lopen tegen het fundamentalisme dat mij dwingt propaganda
voor zijn zaak te maken, en dat bovendien op een afzichtelijke manier die mij als
estheet tegen de haren in strijkt. De toekomstvisie van Remco Campert lijkt al niet
eens meer denkbeeldig: ‘En als je op straat een sigaret opsteekt in de buurt van
Amerikaanse toeristen zal dit als een terroristische acitiviteit worden beschouwd.’
Er is evenwel een zekere perversiteit in mij die mij weerhoudt van harde actie. De
tekstbalken op tabakswaren doen mij niet alleen denken aan die zwarte balkjes voor
de ogen van verdachten die onherkenbaar in beeld dienden te worden gebracht, maar
ook aan de censuurbalkjes die werden gebruikt om mensen te vrijwaren van de
ongewenste confrontatie met naakt. Al als kleine jongen, zelfs nog voor ik mijn eerste
heimelijke sigaretje in het struikgewas opstak, stond ik op mijn tenen bij de buurtkiosk
in de hoop dat ooit de strategisch geplaatste banderollen van de naturistenblaadjes,
al was het maar een beetje, afgezakt zouden zijn. Dat opwindende culturele erfgoed
is helaas verdwenen, nu op veel televisienetten hete huisvrouwen en schalkse
schoolmeisjes zonder gêne uit de kleren gaan.
De teloorgang van weggeretoucheerd schaamhaar, van stickers die tepels aan het
oog onttrekken en van zwarte driehoeken en balken, kan een waardig opvolger vinden
wanneer afbeeldingen van rokende mensen - en dat staat te gebeuren - officieel als
pornografie worden bestempeld. Thuis koester ik een Deens pornoblaadje ‘waansblad,’ zou A. Moonen zeggen - dat geschikt is gemaakt voor de Japanse markt,
wat wil zeggen dat alle geslachtsorganen zijn ver-
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borgen onder een zwarte overdruk. Op mijn favoriete pagina is een foto te zien die
toont hoe twee paar ogen kijken naar een zwarte balk waaruit sperma omhoogspuit.
Telkens weer levert die bladzijde mij plezier op. Het zal dan ook niemand verbazen,
dat ik mij nu al zit te verkneukelen om een fotoboek met portretten van schrijvers of
filmmakers - om mij opnieuw tot twee niet geheel willekeurige voorbeelden te
beperken - die allemaal een zwart balkje tussen de vingers of lippen geklemd houden
waaruit rookslierten opkringelen. Het zal even een angstig moment wezen tijdens
de niet te ontkomen huiszoeking: zullen de functionarissen die foto's ontdekken van
een rokende Romy Schneider? Foto's waarmee zij wil zeggen niet langer het idool
van dweepzieke meisjes te willen zijn, omdat zij onder moeders rokken vandaan nu
ook wel eens jongens het hoofd op hol wil brengen. Schoolvoorbeelden van vrije
meningsuiting derhalve. Dat angstige moment zal ik echter weten te doorstaan in de
verwachting van de fijne programma's 's avonds laat op televisie, waar in de studio
een brede maatschappelijke discussie wordt gevoerd over de vraagstelling of
functioneel roken in films voor een publiek van strikt volwassenen met
onderscheidingsvermogen wellicht toelaatbaar zou kunnen zijn, zolang het inhaleren
zelf maar buiten beeld blijft.
Er kleeft enig eigenbelang aan mijn toegeeflijke opstelling, zoals uit het voorgaande
valt op te maken, maar er dreigt iets dat mij als een blad aan een boom kan doen
omslaan: een algeheel rookverbod in café's. Als dat ervan komt, dan richt ik een
politieke partij op, zelfs als mensen die de woorden ‘vrije meningsuiting’ voor in de
mond hebben liggen zonder die evenwel te begrijpen, zullen proberen die te laten
verbieden. Het café als vrijplaats waar ik met al dan niet gelijkgestemden een borrel
kan drinken onder het branden van wierook voor de duivel is voor mij een nog heiliger
erfgoed dan de verpakking van rookwaren, en dient dan ook onaantastbaar te zijn en
te worden beschermd als monument. Al mijn helden en heldinnen zijn rokers, met
uitzondering wellicht van de Heilige Maagd. En waar kan ik beter over hen praten
dan in een rokerig café? Over de al genoemde foto's van Romy Schneider. Over dat
kringetje rook dat Jean Cocteau zo mooi uitblaast in een van zijn films. Over het
karakteristieke roken van Jean-Luc Godard. Over de ontroering die mij overviel toen
ik in het reiskoffertje van Eric Gill zijn nog halfvolle pakjes vloeitjes ontwaarde.
Over hoe onnavolgbaar Oscar Wilde het genot van het roken onder woorden heeft
weten te brengen. Over de brandplekken in de scenario's van Rainer Werner
Fassbinder. Over die gedenkwaardige avond in Machelen waarop ik in de tuin met
Gerard Reve een sigaretje rookte. Over of zij net zo onvergetelijk zouden hebben
kunnen scheppen indien zij nooit gerookt zouden hebben. Over mijzelf. En toch ook
over de Heilige Maagd, die misschien wel net zo'n stiekeme rookster is als onze
koningin volgens welingelichte kringen moet zijn. Die wolken aan de hemel moeten
toch ergens vandaan komen.
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K. Michel
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Jan Willem Anker
vliegangst
verman je, er dook niemand weg naar de achterbanken van een pendelbus (alsof hij
zich wilde verbergen, bang was om te struikelen). wrijf niet de iris uit je oog, laat
geen roodgeaderde amandel achter. tussen bocht en afslag liep een hond gemuilkorfd,
toch? piloten laten hun zwemvest thuis. in een luchtzak blijven de straalmotoren
draaien. luister, tante valium fluistert wiegeliedjes in je oor.
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Vertellen als bezwering: De verhalen van Sjahrazaad
Richard van Leeuwen
Als er één boek is dat aantoont hoe diep taal kan ingrijpen in het dagelijks leven is
het De vertellingen van Duizend-en-één-Nacht. Iedereen kent het verhaal: Sultan
Sjahriaar ontdekt tot zijn ontgoocheling dat zijn eega hem bedriegt met een koksmaat.
Eerst besluit hij afstand te nemen van het koningschap en als bedelmonnik de wereld
in te trekken, maar als hij ondervindt dat elke vrouw geneigd is haar man te bedriegen,
hoe machtig deze ook is, keert hij terug naar zijn paleis en doodt zijn echtgenote.
Vanaf dat moment huwt hij elke avond een nieuwe maagd, die hij de volgende ochtend
laat doden.
Als dit enige tijd heeft voortgeduurd dreigt het rijk aan vrouwenschaarste ten onder
te gaan. Dan treedt Sjahrazaad naar voren; de dochter van de vizier. Zij trouwt met
de sultan en vertelt hem tijdens hun huwelijksnacht een verhaal, dat door de dageraad
wordt onderbroken. Nieuwsgierig naar de afloop laat Sjahriaar het meisje in leven.
De tweede nacht vertelt Sjahrazaad verder, maar opnieuw komt de zon op terwijl de
vertelling nog niet ten einde is. Weer is de sultan haar genadig, en stelt haar dood
uit zodat het verhaal vervolgd kan worden. Zo gaat het daarna elke nacht, totdat
Sultan Sjahriaar uiteindelijk, na duizend-en-één nachten, van zijn monsterlijke angst
is genezen - en hij leeft nog lang en gelukkig met Sjahrazaad als zijn - trouwe echtgenote.
De geschiedenis van Sjahrazaad en Sjahriaar vormt zowel inleiding als aanleiding
van de beroemde keten van vertellingen waarmee Sjahrazaad haar leven keer op keer
weet te verlengen. Om Sjahriaar te bewegen zijn rampzalige remedie tegen overspel
op te geven, construeert Sjahrazaad met haar weefwerk van verhalen een fictieve
realiteit, waarin ze uiteenlopende strategieën tegen de wisselvalligheden van het lot
en de boosaardigheid van anderen beschrijft. Langzaam tast ze met haar vertellingen
het monomane wereldbeeld van de sultan aan. Ze verhaalt over de rijkdom en
diversiteit van het leven en toont dat geweld niet altijd de juiste oplossing is voor
plotseling opdoemende problemen. Zo verandert Sjahriaar door de kracht van haar
vertellingen van een gestoord monster in een goedaardige huisvader.
Het kaderverhaal van Sjahrazaad en Sjahriaar lijkt te verwijzen naar een soort
oersituatie waarin de fundamenten van beschaafde sociale verhoudingen worden
gelegd, en is dan ook onderworpen aan

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

110
talrijke diepgravende analyses.1 Deze spitsen zich vooral toe op de seksuele aspecten
van het verhaal: de ervaring van het overspel, de gekrenkte mannelijkheid, de
vrouwenangst, en het gebruik van geweld om elementaire driften te bevredigen.
Kortom, men concentreert zich op de verstoorde harmonie tussen man en vrouw die
tot totale destructie leidt, en die geleidelijk aan moet worden hersteld. Er wordt in
dergelijke analyses over het algemeen minder aandacht besteed aan de narratieve
dimensie van het kaderverhaal en het feit dat Sjahriaar's transformatie teweeg wordt
gebracht door middel van het vertellen van verhalen, dat wil zeggen, door het
scheppen van een fictieve werkelijkheid. De draagwijdte van dit gegeven strekt verder
dan de constatering dat het woord de voorkeur verdient boven geweld, of dat het
verstand superieur zou zijn aan primitieve driften. Het kaderverhaal lijkt vooral te
willen suggereren dat verhalen weliswaar tot het domein van de verbeelding behoren,
maar dat ze niettemin directe en verreikende gevolgen kunnen hebben voor de
werkelijkheid. Vertellen, het construeren van een fictieve realiteit, kan het gedrag
van mensen beïnvloeden, de loop van gebeurtenissen veranderen en een nieuwe
werkelijkheid creëren.
In De vertellingen van Duizend-en-één-Nacht personifieert Sjahrazaad de relatie
tussen de imaginaire realiteit en de ‘echte’ realiteit. Zij is geen neutrale verteller of
onthechte stem: zij stelt haar leven in de waagschaal om haar doel - de sultan tot
bezinning brengen en het rijk voor een wisse ondergang behoeden - te verwezenlijken.
Haar seksualiteit speelt daarbij net zo'n belangrijke rol als de kracht van haar woorden.
Verhalen vertellen heeft immers een lichamelijke component: Sjahrazaad gebruikt
haar lichaam als instrument om haar woorden de realiteit te laten boetseren. Dat een
bedreven spreker aan taal een zekere magische kracht kan verlenen en die kan
aanwenden om een nieuwe werkelijkheid te scheppen, vormt wellicht de belangrijkste
boodschap van het verhaal van Sjahrazaad en Sjahriaar.
Een van de aardige aspecten van de De vertellingen van Duizend-en-één-Nacht is
dat de thema's en motieven van het kaderverhaal in andere verhalen van de
verzameling terugkomen. Hoewel de relatie tussen het kaderverhaal en de verhaalketen
niet altijd duidelijk of filologisch te verantwoorden is, is het toch onontkoombaar de
verhalen te lezen vanuit het perspectief van de geschiedenis van Sjahrazaad en
Sjahriaar. De belangrijkste terugkerende thema's van het boek worden er meteen
geïntroduceerd: de magische werking van taal, de functie van vertellen en de
wisselwerking

1

Voor een bespreking van het kaderverhaal, zie: U. Marzolph / R. van Leeuwen, The Arabian
Nights Encyclopedia, 2 delen, Santa Barbara etc. 2004; hierin zijn samenvattingen en
besprekingen van de verhalen van De Duizend-en-één-nacht opgenomen, naast thematische
lemmata, concordantie, bibliografie, enz.; zie ook R. van Leeuwen, De wereld van Sjahrazaad,
Amsterdam 1999. In dit artikel wordt verwezen naar de Nederlandse vertaling De vertellingen
van Duizend-en-één-nacht, Amsterdam 1993-1999, waarvan in 2006 een heruitgave verschijnt.
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tussen fantasie en realiteit. Het gebruik van taal als middel om de werkelijkheid te
manipuleren is het effectiefst wanneer niet iedereen in gelijke mate over dat vermogen
beschikt. Dit is het duidelijkst te zien bij medicijnmannen en tovenaars die de werking
van ondoorgrondelijke spreuken en formules kennen en daardoor over buitengewone
krachten beschikken. Maar ook het sociale leven wordt beheerst door taalcodes:
specifieke vormen van taalgebruik creëren sociale grenzen en houden ze in stand.
Een voorbeeld van zulk gecodeerd taalgebruik is te vinden in de wrange
liefdesgeschiedenis van Aziez en Azieza, waarin de seksuele initiatie van de
(anti-)held Aziez stukloopt op zijn onvermogen om de in codetaal gevatte
boodschappen van vrouwen te doorgronden.
Het gaat mis als Aziez op zijn trouwdag verdwaalt op de terugweg van het badhuis.
In een steeg ziet hij een prachtige jonge vrouw die hem mysterieuze tekens geeft, en
komt te laat voor de trouwceremonie. Zijn nicht en aanstaande echtgenote Azieza
legt hem uit dat de vrouw hem gebaarde dat zij een afspraak wilde maken. Zij geeft
Aziez raad en leert hem twee regels poëzie die hij voor moet dragen wanneer de
vrouw hem zal ontvangen. Aziez volgt haar aanwijzingen op en slaagt er in een
rendez-vous te regelen. Terwijl hij in de tuin van de geheimzinnige vrouw op haar
wacht kan hij zich niet weerhouden te eten van de heerlijke gerechten die voor hem
uitgestald staan, en valt vervolgens in slaap. Hij ontwaakt buiten op straat en ontdekt
dat de vrouw een aantal vreemde voorwerpen op hem heeft achtergelaten. Azieza
legt hem uit wat die te betekenen hebben, en na een aantal mislukte pogingen doorstaat
Aziez tenslotte de proef en ontmoet zijn geliefde. Hij vergeet echter Azieza's
dichtregels op te zeggen.
Er ontwikkelt zich een gepassioneerde liefdesaffaire. Elke keer als Aziez zijn
minnares bezoekt, draagt zijn nicht hem op een paar verzen te reciteren. Wanneer
hij de verzen uiteindelijk voordraagt, blijken ze te verhalen hoe een vrouw van
liefdesverdriet sterft, en de minnares begrijpt dat Aziez door een andere vrouw wordt
bemind. Als Aziez thuiskomt is Azieza aan liefdessmart bezweken. Hij ziet in dat
hij de verkeerde keuze maakte toen hij de oprechte liefde van Azieza niet
beantwoordde. Uiteindelijk wordt Aziez uit jaloezie door zijn minnares ontmand.
Taal en gebarentaal worden in het verhaal van Aziez en Azieza gebruikt om
domeinen af te bakenen. Op het moment dat Aziez geïnitieerd zal worden in de liefde
door zijn huwelijk met Azieza, gaat hij in op de illegitieme avances van een vreemde
vrouw. Hij betreedt een domein dat is afgegrensd met codes en geheimtaal die alleen
vrouwen beheersen. Voor elk teken dat zijn minnares hem geeft, moet hij zijn
toevlucht nemen tot Azieza om hem de betekenis uit te leggen. Ondertussen zendt
Azieza hem
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met aan haar rivale gecodeerde boodschappen gericht terug, om Aziez te beschermen
tegen haar kwade bedoelingen. Wanneer de opofferingsgezinde Azieza aan haar
liefde sterft is Aziez onbeschermd aan zijn wrede minnares overgeleverd.
Het verhaal van Aziez en Azieza suggereert dat het gevaarlijke vrouwelijke
territorium dat Aziez betreedt als hij zijn affaire begint als een anomalie moet worden
gezien. De normale wereld wordt belichaamd door Azieza - zij koppelt seksualiteit
aan ware liefde, aan het huwelijk en aan sociale conventies. De wereld van illegitieme
seksualiteit wordt beheerst door een cryptisch systeem van codes waaraan ieder die
zich erin begeeft zich moet onderwerpen. De boodschap is duidelijk. Zonder
vrouwelijke tolk om hen te gidsen zijn mannen reddeloos verloren in het domein van
de vrouwelijke seksualiteit; zij verstaan de vrouwelijke taal en tekens niet.
Een vertelling waarin ruimtelijke afbakening door middel van taal nog prominenter
is en magie een explicietere rol speelt, is Het verhaal van de Sjouwer en de drie
dames van Bagdad.2 Het verhaal gaat als volgt: een nette dame huurt een sjouwer in
om haar boodschappen te dragen. Zij blijkt voorbereidingen te treffen voor een
copieus feest. De vriendelijke sjouwer krijgt toestemming om aan het feestmaal deel
te nemen, mits hij de spreuk in acht neemt die boven de ingang staat: ‘Wie vraagt
naar wat hem niet aangaat, zal horen wat hem niet aanstaat.’ De lezer begrijpt dat de
sjouwer terrein betreedt waar een geheim schuilt: de spreuk markeert een
uitzonderingstoestand en schermt het huis af van de buitenwereld. Drie eenogige
bedelmonniken en de als kooplieden vermomde kalief Haroen ar-Rasjied en zijn
vizier Dja'far voegen zich bij het gezelschap. Aanvankelijk bespeurt de sjouwer geen
gevaar, al vindt hij het vreemd dat de drie beeldschone, vrijmoedige dames zonder
man leven.
Op een gegeven moment haalt een van de dames twee honden uit een aangrenzend
vertrek en geselt ze, om ze vervolgens te troosten. De kalief kan zijn nieuwsgierigheid
niet bedwingen en vraagt wat er achter dit vreemde ritueel steekt. Woedend omdat
het taboe is geschonden, roept de dame zeven slaven en beveelt hen de gasten het
hoofd af te slaan. Eerst moeten ze echter hun levensverhalen vertellen. De drie
bedelmonniken vertellen dat ze prinsen waren tot het noodlot hen trof; de kalief en
Dja'far dissen een verzonnen verhaal op. Vervolgens krijgt het gezelschap vergiffenis
en toestemming om te vertrekken.
De volgende dag laat de kalief de dames voor zijn troon verschijnen en sommeert
hen hun geheim te onthullen. De oudste dame vertelt dat zij en haar zusters na de
dood van hun vader een groot fortuin heb-

2

Nachten 9-19; zie over dit verhaal ook S. Naddaf, Arabesque; narrative structure and the
aesthetics of repetition in 1001 Nights, Evaston 1991, en L.R. Perfetti, ‘Men's theories,
women's laughter: The thousand and one nights and women's comic pleasures in Medieval
literature’. Exemplaria, 10, no 2.
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ben geërfd. Zij investeerde het geld, maar haar zusters verspilden het. Zij ontfermde
zich over hen en nam hen mee op reis. In een versteende stad op een eiland hoorde
de dame een stem koranverzen voordragen. De stem bleek een knappe jongeman toe
te behoren, die vertelde dat de stad ooit door vuuraanbidders werd bewoond. Op een
dag klonk er een stem die de bewoners opriep zich tot de islam te bekeren. Iedereen
weigerde dit, behalve hij - hij was in de koran onderwezen. Toen werd de hele stad
in steen omgetoverd. Als de jongeman met de dame meegaat, gooien de jaloerse
zusters hen beiden in zee en de jongeman verdrinkt. De dame spoelt aan op een eiland
en wordt gered door een djinniyya, die de twee zusters voor straf in honden verandert
die elke nacht moeten worden gegeseld. Als de kalief het verhaal heeft aangehoord,
roept hij de djinniyya bij zich en laat haar de betovering verbreken, zodat de normale
orde der dingen wordt hersteld.
In het verhaal van de Sjouwer en de drie dames grijpt taal op verschillende manieren
in de realiteit in. De spreuk boven de deur van het huis is niet alleen een vermaning,
maar markeert ook een grens naar een ruimte waar een vorm van vrouwenheerschappij
heerst. Een demon heeft door een betovering uit te spreken de dames en de ruimte
waarin zij leven tot een afwijkende werkelijkheid veroordeelt. Het is opvallend dat
alle personages die in het huis aanwezig zijn niet hun normale gedaante hebben
(afgezien van de sjouwer, die het verhaal vertelt). Dit is natuurlijk geen toeval; het
ongewone trekt het ongewone aan, en de confrontatie tussen de verschillende
irregulariteiten leidt uiteindelijk tot het opheffen van de anomalie. Dat gebeurt
opnieuw door middel van het woord: de gasten vertellen hun geschiedenissen als
losprijs voor hun leven, en de dames ontkomen aan hun betovering nadat zij hun
geheim hebben verteld.
Naast bovengenoemd ‘ingrijpend’ taalgebruik - de vermaning, het bevel, de
toverformule - komt er in het verhaal van de Sjouwer en de drie dames ook een
variant voor die tot een ander domein behoort: het koranreciet en de oproep tot
bekering. Hoewel er weinig expliciet religieuze verhalen in de De vertellingen van
Duizend-en-één-Nacht voorkomen, is de wereld waarin de verhalen zich afspelen
doortrokken van religie en magie. Veelvuldig duiken in de uitlatingen van personages
religieuze citaten, oproepen en vermaningen op. Zulke religieuze taal dient niet alleen
om onbekende krachten te bezweren, maar doet ook een moreel beroep op de
personages om correct te handelen of zich tot het ware geloof te bekeren.
De verschillende soorten interveniërend taalgebruik die zijn verwerkt in De
vertellingen van Duizend-en-één-Nacht vormen de ruggengraat van de vertelling.
Ze brengen de dynamiek op gang en geven aanwijzingen voor een juist begrip van
de betekenis van
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de tekst. Ze creëren differentiaties die de noodzaak van het verhaal bepalen en
tegelijkertijd het vertellen en het begrijpen van het verhaal mogelijk maken.
Er zijn natuurlijk nog veel meer voorbeelden te vinden van taalgebruik met deze
functies, zoals de voorspellingen van droomuitleggers en zieners, de poëzie in
anekdotes over dichters, de spitsvondigheden waarmee personages weten te
ontsnappen aan een wisse dood, de spreuken waarmee djinns jongedames gevangen
houden, de aanroepen van God waardoor betoveringen ongedaan worden gemaakt
of djinns in vlammen opgaan, de gedichten waarin wordt opgeroepen tot liefde,
mededogen of strijd - en niet te vergeten de leugen. Vele verhalen draaien om leugens,
zoals hetverhaal van de Eunuch Kafoer, die de gewoonte heeft één leugen per jaar
te vertellen en daarmee het huis van zijn meester ruïneert.
Ten slotte zijn er nog verhalen waarin het tegendeel van ‘ingrijpend’ spreken als
motief wordt gebruikt, zoals het indrukwekkende zwijgen van de meermin
Djoellanaar, die pas tegen haar echtgenoot spreekt als zij zijn kind draagt en haar
nieuwe leven heeft aanvaard, en het opgelegde zwijgen van de prinsen in verhalencycli
als De listen der vrouwen en Koning Djalie'aad, waarin een prins wordt beschuldigd
van ontuchtige handelingen en een spreekverbod krijgt tot de viziers en de
aanklaagsters hun zaken hebben bepleit. Maar ook in deze verhalen is het uiteindelijk
het spreken dat de weg naar ontknopingen opent. Zwijgen is uitstel, het continueren
van een uitzonderingssituatie die op zeker moment door spreken en vertellen ongedaan
moet worden gemaakt.
De taak die Sjahrazaad zichzelf heeft gesteld loopt als een rode draad door de hele
cyclus vertellingen. Zij wil door middel van het woord misstanden recht zetten, door
middel van de verbeelding een realiteit construeren. Menselijk gedrag beïnvloeden
door middel van taal. Zij doet een beroep op de menselijkheid van Sjahriaar, niet
alleen om haar eigen leven te redden, maar ook om hem bij te brengen dat hij haar
als ‘ander’ moet aanvaarden. Al vertellend heeft Sjahrazaad ook zichzelf gecreëerd,
als afzonderlijk individu tegenover Sjahriaar - als magische verteller die niet alleen
de machtige sultan maar ook haar lezende toehoorders met haar woorden weet te
bezweren.
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Esther Jansma
Grote dingen in stukjes
Er zijn honderdduizendmiljoenmiljard plekken
waar hij nooit is geweest en hij kan ze niet
gelijktijdig bedenken, een voor een dan maar,
beginnend bij de vallei waarover iemand zei:
‘Je wordt daar misselijk van krimp, een klein
even levend met vocht gevuld zakje met kort
wat gedachten voor het knapt, je moet daar
kiezen tussen tranen met tuiten en keihard
op fastforward voetjes stofwolken uit de grond
trommelend de benen nemen - sindsdien
probeer ik dat oude grote rood te vergeten
tussen vriendelijke muren die ik snap, hun
bouwkundig begin, geplande einde, de natuur
die alleen gesnoeide bomen is, de gladde mollige
wangen van perken, de wildernis niets dan
de zwerfster die onder mijn slaapkamerraam
haar flessen, deken, flarden paraplu achterliet
in de kuil waar ze huisde - vulde ik mijzelf in bed
met rijkdom, hoorde ik haar kuchen in haar slaap,
ik had er geen last van maar liet toch de politie je weet nooit wat zo'n heks denkt als ze hoort
dat je klaarkomt, niet dat ik zoiets dan denk
maar het idee en daarbij had ze zo met een ladder
het huis in, hop, mijn portefeuille kunnen stelen.’
Er is een stad die hoger is dan in zijn hoofd past,
een rotswand tot de wolken met oneindige gaatjes
en kamertjes waar de vogels of waren het mensen
aan komen rennen en vliegen voor de nacht uit.
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Hallo hallo De poëzie van de Eenzame Uitvaart
Bertram Mourits
Ger Fritz, ambtenaar van het Bureau Uitvaarten van Gemeentewege, heeft een
ongebruikelijke hobby: 27MC-zenders, ooit bekend als ‘bakkies’. Het medium heeft
zijn tijd allang gehad, maar toch bestaat 27MC nog. Het ‘valt inmiddels volledig met
zijn boodschap samen,’ aldus dichter F. Starik. ‘Het is een hele club van mannen,
die “hallo hallo” in de ether roept.’1 En dat is voldoende - het medium zelf is de enige
rechtvaardiging voor het voortbestaan ervan.
Het is voor een groot deel aan deze Ger Fritz te danken dat dichter F. Starik
toestemming kreeg het dichterscollectief ‘De poule des doods’ op te zetten. Om te
voorkomen dat onder meer daklozen, illegale vluchtelingen en vereenzaamde ouderen
met louter gemeentelijk ceremonieel begraven worden, luisteren deze dichters die
uitvaarten op waarbij geen nabestaanden worden verwacht. In Amsterdam worden
de dichters al sinds 2002 met enige regelmaat uitgenodigd om speciaal voor de
gelegenheid een gedicht te schrijven en voor te dragen.
Het idee komt van Bart FM Droog, die het stadsdichterschap van Groningen
aanvaardde onder de voorwaarde dat hij ‘eenzame uitvaarten’ van een passend woord
mocht voorzien. En dat werden vaak woorden vol verbazing, met vragen die niemand
tijdens het leven van de overledene had gesteld maar die niet ongenoemd mochten
blijven, zelfs al was het te laat voor een antwoord: ‘Wat is er gebeurd / dat jij, 41
jaar / verkoos te sterven // in een naamloos huis / op een onbekende dag / in deze
trotse stad’.2
F. Starik volgde zijn voorbeeld na in Amsterdam, en deed dat met verve. De
uitvaartdichter is er intussen een geaccepteerd verschijnsel. ‘Er komt niemand van
het verpleegtehuis, kinderen hebben al jaren geen contact meer met moeder, dus ik
ga een dichter regelen,’ - woorden van die strekking zijn inmiddels niet ongebruikelijk
bij de Amsterdamse gemeente.3

1

2
3

Ik citeer in dit stuk voornamelijk uit F. Starik, De eenzame uitvaart. Hoe dichters eenzame
doden op hun laatste tocht vergezellen (Met bijdragen van Anneke Brassinga [...], etc.),
Nieuw Amsterdam 2005. Op de website van F. Starik (www.starik.nl) worden de uitvaarten
beschreven die na afronding van het boek nog volgden.
Het gedicht van Bart FM Droog is te lezen in het artikel ‘Dag man zonder naam’, van Rester
Freriks (NRC Handelsblad 3-1-'03).
Verderop in dit nummer is het verslag te lezen van de 55ste uitvaart die door een dichter
werd opgeluisterd.
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De dichters van de Poule des Doods - onder meer Maria Barnas, Anneke Brassinga,
Tsead Bruinja, Eva Gerlach, Judith Herzberg, Hans Kloos, Neeltje Maria Min, Albert
Schaffer, Hans Verhagen, Simon Vinkenoog, Rogi Wieg, Menno Wigman, Nachoem
M. Wijnberg - al wat hen bindt is dat het dichters van naam zijn, die bij voorkeur
binnen fietsafstand van de Amsterdamse begraafplaatsen wonen. Wel is Starik bij
zijn keuze van deze dichters steeds op zoek geweest naar dichters die in hun werk
blijk hebben gegeven van een ‘doordachte verhouding met het onderwerp des doods’.
Hoewel de uitvaartgedichten toch voornamelijk hun aanleiding gemeen hebben, zijn
enkele algemenere observaties over de gedichten zeker mogelijk; daar is de reden
dat deze gedichten geschreven werden, dwingend genoeg voor.
In de eerste plaats valt op dat radicale vormexperimenten worden gemeden.
Aanvankelijk probeerde Starik de gemeente voor het inititatief te winnen met het
geruststellende ‘we gaan voor het sonnet’, en hoewel het nu in werkelijkheid niet
vaak voorkomt, gaan de meeste dichters toch ook weer niet op zoek naar de grenzen
van het genre.
Ook kenmerken de meeste gedichten zich door een zekere terughoudendheid.
Verrassend is dat niet: de gedichten zijn bedoeld om met respect stil te staan bij de
overledene en daarbij is al te veel concreetheid meestal niet welkom. Er zijn natuurlijk
uitzonderingen, maar die zijn wel wat ik functioneel zou noemen. Eva Gerlach, over
een man die pas anderhalf jaar na zijn dood werd gevonden: ‘Alleman mocht van u
/ verrotten incluis uzelf.’
De meeste gedichten zijn omzichtiger wat betreft mededelingen over de
doodsoorzaak en de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. Ze staan
vooral vol met vragen. In de eerste plaats naar de reden van de eenzaamheid: ‘Dag
meneer, / zonder papier, zonder identiteit. Wat zocht u hier? Wat bent u kwijt?’ (F.
Starik). ‘Je bent een raadsel, mens, / of je al dan niet weet / waar je vandaan komt /
en waar je heen gaat’ (Simon Vinkenoog). ‘Hoe sluipt de dood in bij een eenzaam
man? / Als kille mist, als lonkend vergezicht vol pracht?’ (Anneke Brassinga).
Enzovoort. Elke dichter wil toch eigenlijk in de eerste plaats weten hoe het mogelijk
is dat iemand zo eenzaam achterblijft dat er niemand op de begrafenis komt.
Dat wil zeggen, niemand behalve die dichter, en dat is meteen de aanleiding voor
de volgende vraag die in veel gedichten wordt gesteld: die over de zin van het eigen
optreden. De dichter vraagt zich af: hoe is het zo ver gekomen dat uitgerekend ik
hier moet staan om wat zinnigs te zeggen? Moet je als dichter eigenlijk wel iets
zeggen wanneer de overledene zo nadrukkelijk in stilte is
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gestorven? Wat kun je eigenlijk met woorden? In elk geval niet veel concreets, dat
blijkt uit meerdere gedichten. ‘In dit gedicht had ik u uit ontbinding willen wekken
[...] maar ik maak geen schijn van kans’ (Eva Gerlach). ‘Hoe minder ik weet, / hoe
meer het een kinderversje wordt, / wat ik over iemand kan zeggen.’ (Nachoem M.
Wijnberg). ‘De dood heeft geen adres. Maar toch een brief, / vandaag, een dag als
deze, droog, oud, een brief / aan iemand die van mensen houdt’ (Menno Wigman).
Het is begrijpelijk, al die vragen: veel van de optredende dichters zijn vertrouwd
met het podium en weten hoe de betekenis van hun tekst in confrontatie met een
publiek kan veranderen. Maar hier is geen publiek. Er is een gedicht aan niemand,
gehoord door niemand (behalve de ambtenaar) en zo komt alle betekenis op de
schouders van de dichter terecht. En hoe ga je daar mee om? Wat gebeurt er eigenlijk?
Wat er plaatsvindt is volgens Starik, met een term van Joseph Beuys, een ‘sociale
sculptuur’. De gedichten vormen eigenlijk het onderdeel van een maatschappelijk
functionerend kunstwerk. ‘Het product is de situatie: de dichter en de dode. De
dragers, de uitvaartleider, een medewerker van de Dienst.’ De betekenis van het
project als geheel, hetgeen Starik een ‘langzaam kunstwerk’ noemt, is vrij somber:
zijn verslagen schetsen een tijdsbeeld waarin steeds meer mensen komen te overlijden
zonder dat iemand er erg in heeft. Maar de dichters gebruiken de gelegenheid meestal
niet om een maatschappelijk engagement tentoon te spreiden - meestal stralen ze een
combinatie van machteloosheid en betrokkenheid uit: ‘Ik weet het meneer Wessel.
Dit is gebeurd. / Jij hebt er niets aan als ik het zeg’ (Erik Lindner), ‘Ze geloven dat
ze mij niet hebben gekend / maar als het moest wijzen ze gerust waar / ik woonde:
daar waar niemand open doet’ (Maria Barnas). De dichter neemt de
verantwoordelijkheid die de buren niet meer nemen, met een inzet die uiteindelijk
toch vooral dichterlijk is.

Verbeelding
Zelfs in dit kleine ‘genre’ (er zijn nu zo'n 60 gedichten) valt al een duidelijke
ontwikkeling te zien. Dichters die voor het eerst meedoen, stellen de meeste vragen.
Dichters die al eerder van deze gedichten schreven, durven in de regel verder te gaan
(zonder natuurlijk te pretenderen alle vragen te beantwoorden). Zo'n blanco onderwerp
met mysterieuze lading heeft namelijk ook voordelen, bijvoorbeeld voor wie in een
gedicht een verhaal wil vertellen. Neeltje Maria Min komt haar mysterieuze subject
met verbeelding tegemoet:
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Wat ik probeerde was je te omgeven met
huiselijk leven: een tafel, een stoel,
een broer en een moeder.
Maar voor ik had ingericht floepte
het licht uit, sloegen de deuren dicht,
werd je gewist.

Ze probeert nog een paar andere beelden (steeds ingeleid door de overgang ‘Iets
anders dan’) voordat het gedicht toch eindigt op de plek waar de overledene werd
gevonden:
Er stond in het draaiboek vermeld
het eindpunt zal zijn Keizersgracht.
Ik heb je erheen geschreven.
Marek Skarzinski, rust zacht.

Dat is handig gedaan, eindigen met hét begrafeniscliché bij uitstek - maar die zachte
rust is dankzij de fictionele strofen daarvoor al even wankel geworden. Rust zacht,
het is maar een wens, vergelijkbaar met het huiselijk leven, een broer, een moeder
die ze voor Marek schreef. En die had hij dan ook niet toen hij in de Keizersgracht
werd gevonden.
Ook F. Starik vertelt in een van zijn gedichten verhalen, totdat een ervan plotseling
samenvalt met de werkelijkheid. In ‘I.M. Michael N.’ somt hij de mogelijkheden
voor het onbekende leven op: een vader, ‘dikwijls dronken’, een ‘kleine stevige
moeder’, een maaltijd. Hij laat deze Michael N. verhuizen naar een ‘troosteloze
buitenwijk’, en geeft hem vervolgens in het gedicht de mogelijkheid daaraan te
ontsnappen.
Ik geef je een stad van vrijheid en voorspoed.
Ik geef je een plein waar de welvaart bestaat uit
deur na deur een kroeg, de hel van peepshows,
disco's herrie, fastfood, gokpaleizen.
Ik geef je een eind en het eind komt te vroeg.

De dichters gaan vaak het verdrietige en het onbekende te lijf met als wapens de
eigen persoonlijke inzet en de verbeelding.
Een Bulgaarse vrouw, illegaal in Nederland, waarschijnlijk met kinderen in haar
vaderland, maar de ambassade geeft geen informatie. Dat zijn alle bekende gegevens,
vrijwel niets dus. In ‘Eén steek diep en je bent terecht’ vult Alfred Schaffer daarom
het hele verhaal zelf in.
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Maar stel dat ik je kende. Met de nodige vertraging.
We waren naar de film geweest, ik moest de helft voor je vertalen.
Als het nacht werd ben je vrijer om te gaan en staan, pal, te dwalen
langs bekende routes, langs cafés, waarom stap je niet naar binnen.
Heb ik je thuis gebracht. Om te kijken hoe je woont, zo klein,
zo groot, zo zogenaamd ik zeg je kunt me best vertrouwen maar
waar ben je veilig tegenwoordig, ik zou je 's ochtends bellen,
stuur een brief met aanhef: het was een mooie avond.
Dat we ons als opgewonden kinderen gedragen, frisgewassen
aan de slag, ik had je nummer niet, je hebt geen naam die ik
met goed fatsoen kan uitspreken - nooit heb je me teruggeschreven.
Die avond op de brug zien we een rondvaartboot met lichtjes
onder ons te voorschijn schuiven, daarna weer het kalme koude water.

De titel is uiterst concreet, en verwijst naar het feit dat dit lichaam niet diep begraven
ligt, maar de verhaalwendingen in het gedicht zijn geheel afkomstig uit de dichterlijke
verbeelding. Alleen het zwijgen van de andere hoofdpersoon is werkelijk. Dit gedicht
zingt zich vrijwel los van de aanleiding: een nacht langs cafés eindigt in wederzijdse
stilte, met de dood - die zich hier voordoet als het ‘kalme koude water’. Schaffer
biedt geen troost, hij zegt feitelijk niets over de overledene. Hij geeft een alternatief
dat hier en daar raakt aan de werkelijkheid, al is dat waarschijnlijk toeval: ‘nooit heb
je me teruggeschreven’. Hier biedt het gedicht echt een andere, poëtische
werkelijkheid.

Autobiografie
Op een van ‘zijn’ begrafenissen treedt Rogi Wieg de overledene niet met de
verbeelding, maar met zijn eigen geschiedenis tegemoet.
Ook ik heb het geprobeerd, alleen
niet voor een trein, anders, misschien
minder dodelijk: in die allerlaatste
seconden is nog iets mogelijk, zo deed ik het.

En dan beseft hij dat hij tegen de resten praat ‘als tegen een man op een station, in
een koffiehuis’. Hij moet wel: er is over de zelfmoordenaar niets bekend, behalve
dat hij met dezelfde gevoelens heeft rondgelopen als de dichter ooit, en die realiseert
zich dat hij de zaken inmiddels op afstand weet te houden: ‘Voor mij is dit alles /
maar een verhaal: als de volledige werkelijkheid.’
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Wanneer Hans Verhagen voor het eerst gevraagd wordt, stelt hij zich aanvankelijk
dezelfde vragen die zoveel dichters zich voor hem al stelden: ‘Wie heeft niet
gedroomd ooit een mysterie te heten’ en ‘Wie is nog geïnteresseerd in je naam?’ Als
een van de weinigen geeft hij wel onmiddellijk enkele antwoorden, en die vindt hij
verrassend genoeg in zijn eigen dichterschap.
Ik heb zelf last gehad van een poëtisch ideaal als kwaal
om van alle menselijke smetten vrij te zijn, door
vele wateren gewassen zoals zij,
onbekende vrouw van omstreeks 35 jaar
opgevist uit het IJ.

Het is een opmerkelijke koppeling: de zelfmoord door verdrinking als een soort
rituele reiniging waar de dichter, bij wijze van poëtisch ideaal, ook naar streeft. Er
is bij deze overledene weer te weinig informatie om de identificatie compleet te
maken: ‘de politie zwijgt als het graf / meer kan er in deze rotstad nooit vanaf / en
minder poëtisch kan het ook al niet’. Maar het geheim dat de vrouw herbergt is ‘niet
helemaal niks’: wanneer de dood ook voor de dichter de ultieme reinigende factor
is, dan kan hij aan het slot constateren dat hij ‘nog één zucht, één beweging, één
gedachte’ van hetzelfde lot verwijderd is, en dan - constateert Verhagen eigenlijk
met opluchting - is het zover: ‘wij zijn allebei vrij’.
Zo concreet als Verhagen dat doet identificeren de dichters zich zelden met hun
onderwerp, maar eigenlijk is dit gedicht wel zo eerlijk: de dood is één manier om op
zoek te gaan naar het ideaal van volmaakte verstilling. Een gedicht schrijven is een
andere.

Poëzie als poëzie
Een nieuw, klein genre dat voortkomt uit een schrijfopdracht, kan dat? Gebruikelijk
is het niet. Poëtische innovatie ontstaat sinds de Romantiek - zie daarvoor elke
literatuurgeschiedenis - wanneer dichters vanuit hun eigen smaak en persoonlijkheid
met iets nieuws komen, reageren op een traditie, dat wil zeggen op een poëtische
traditie. Genres en vernieuwingen komen tot stand op basis van literaire overwegingen.
En de poëzie die vanuit dergelijke ontwikkelingen ontstaat, laat zich beschrijven aan
de hand van interne kenmerken.
De eenzame uitvaartgedichten onttrekken zich aan dat patroon. Want in deze
verzameling staan hele concrete, traditionele sonnetten, emotionele gedichten, koele
beschrijvingen, harde typeringen. Meer dan dat ze ontstaan zijn nadat een dichter
‘ja’ zei op een uitnodiging, lijken ze niet gemeen te hebben. Ook de dichters hebben
weinig gemeen, hun gedichten alleen het onderwerp.
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Maar de verzameling vormt een bijzonder geheel, ja, toch een geheel. Het onderwerp
geeft aanleiding tot steeds ongeveer dezelfde vragen, en die gaan niet alleen over de
mysterieuze dode, maar ook over het middel waarmee die herdacht wordt. Een
terugkerend thema is de vraag Wat doet dit gedicht eigenlijk?.
In dit genre krijgt poëzie een heel specifieke en concrete functie, zonder dat de
inhoud daaraan ondergeschikt wordt, laat staan gecompromitteerd. De opdracht werkt
niet beperkend, integendeel, de dichters doen vaak aan een opvallend openhartig
zelfonderzoek. De gedichten zijn geschreven voor volkomen onbekenden, en de
dichters vragen zich vaak af wat er van hun woorden aankomt. Het zijn, behalve
herinneringen aan het onbekende, ook rechtvaardigingen van de literatuuropvatting
van de schrijver. Want eerst dient helemaal opnieuw de vraag beantwoord te worden:
waarom dicht ik eigenlijk? Om troost te bieden? Ruimte te maken voor ontroering?
Nee, dat is het allemaal niet. Het is het vertrouwen dat het zin heeft iets te zeggen in
dichtvorm op een moment waar woorden machteloos zijn.
Dus daar staat de ‘dichter van dienst’, met een tekst waarvoor in eerste instantie
geen publiek is. Een eerbetoon aan iemand die tijdens het leven alle kans op een
eerbetoon heeft verloren. De dichter leest een gedicht dat er is omdat er bij zo'n
gelegenheid toch iets moet zijn. Het is als met het 27MC-bakkie van Ger Fritz - het
medium valt samen met de boodschap en uiteindelijk roept de dichter eigenlijk alleen
‘hallo hallo’ naar de kist. Het is in feite een vorm van hermetische poëzie: de poëzie
mag er zijn op zo'n begrafenis, omdat ze poëzie is.

Eenzame uitvaart nummer 55
F. Starik
Maandag 27 maart 2006, 10.15 uur, de Nieuwe Ooster begraafplaats.
Chengian Chen, geboren in Fujian (China) 1 augustus 1947, overleden in
het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis op 19 maart 2006. Dichter van dienst:
Maria Barnas
Maandag. Ik heb de indruk dat er meer zon is beloofd dan er vanmorgen werkelijk
schijnt. De wolken lijken zwaar genoeg om enige neerslag van betekenis te verzorgen.
Voor de zekerheid heb ik mijn winterjas bij me, maar daarvoor is het eigenlijk te
warm. Ik zou eens een regenjas moeten kopen, een fijne, lange regenjas, waterdicht,
maar niet te warm. Donkergrijs, aubergine, zwart, heel geschikt om bij een begrafenis
te dragen. Morgen weer: er zijn deze week twee uitvaarten
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aangemeld.
Ruim op tijd en zonder een regenjas nodig te hebben gehad draai ik de begraafplaats
op. Meneer Nijman, de uitvaartleider, staat aan de poort met een klein digitaal
cameraatje. Ik klop hem bij wijze van begroeting op de schouder van zijn grijze
wintermantel. Hij moet foto's maken van de plechtigheid, vertelt hij. Die foto's gaan
straks met de as mee naar China.
De heer Chen verbleef al geruime tijd illegaal in ons land. In 1993 werd zijn
verzoek om een verblijfsvergunning voor zichzelf en zijn gezin afgewezen. Daarop
gingen vrouw en kinderen terug naar China. Chen bleef hier, officieel dus zonder
vaste woon- of verblijfplaats. Bij een brand op 14 maart in het pension aan de
Valkenburgstraat waar hij met een aantal andere illegalen verbleef, sprong hij vanuit
de tweede verdieping uit het raam. Vijf dagen later overleed hij in het ziekenhuis
aan de gevolgen van zijn verwondingen. Het lichaam werd twee dagen later door
justitie vrijgegeven. De brand schijnt in het nieuws te zijn geweest: stukje op tv,
stukje in de krant. Het pand zou in bezit zijn van de eigenaren van Sea Palace, een
in een binnenarm van het IJ drijvende super-Chinees.
Op verzoek van de Chinese ambassade wordt Chen gecremeerd. De as gaat - te
zijner tijd - op kosten van de ambassade naar zijn gezin, terug naar huis. En meneer
Nijman zal foto's maken van de plechtigheid, dan kunnen zijn vrouw en kinderen
zien hoe de aula van de Nieuwe Ooster eruitziet, waar wij de heer Chen zullen
achterlaten. Hij heeft ook een foto gemaakt van het bord met de openingstijden erop.
Ik parkeer mijn fiets, en zie Maria Barnas bij de ingang van de grote aula staan.
Ze heeft iets uitgerekt, in haar been, loopt wat stram. Een spierband misschien, ik
heb geen verstand van ziektes. Ze vertelt over het verschil tussen scheuren en
uitrekken. ‘Jaja. En zit er ook verband om?’ vraag ik dan maar. Nee, er zit geen
verband om. ‘Dan zal het allemaal wel meevallen,’ brom ik.
Ze vertelt dat ze een graf met een auto erop zag. ‘Het is vlakbij.’ Dat wil ik wel
zien, een graf met een auto erop. We lopen er heen. Het blijkt om een zwart
glimmende plak marmer te gaan waaronder een zigeunerfamilie een glamoureuze
laatste rustplaats heeft gevonden: op de steen is een tamelijk recent model Mercedes
gegraveerd met uitnodigend geopende portieren, meneer en mevrouw terzijde
geposteerd, trots, rechtop. Hij aan de kant van de bestuurder, zij zal bijrijden. Ze
lijken niet van plan om in de auto te stappen. Ook als je een hele dure auto hebt moet
je je eerst dubbelvouwen om erin of eruit te klimmen. Op het nummerbord staat de
naam van de eigenaar genoteerd in plaats van het kenteken. Het mag geen twijfel
lijden: het is hun eigen auto. Ze zijn niet zomaar naast een willekeurige bak gaan
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staan. Misschien moeten daarom de deuren ook zo wijd open. Dat doe je bij de auto
van een vreemde niet.
We slenteren terug naar de aula. We hebben de grote aula gekregen. Dat betekent
dat er georgeld gaat worden. Daar kunnen vijftig mensen zitten, en wel honderd
mensen staan. Meneer Nijman voegt zich bij ons. ‘We kunnen nog wel even wachten,’
meent hij, ‘de volgende staat pas op kwart over elf.’ Nog niemand van de Dienst. En
ook geen vriend. Van Bokhoven van de Dienst dacht vrijdag nog dat er misschien
een vriend zou komen. Dat was van de ambassade gezegd, dat er misschien een
vriend zou komen. Later dacht ik: of de eigenaren van het drijvende restaurant. De
mannen uit het pension. Van Bokhoven dacht niet dat die zouden durven komen.
Wat als er plots een politiebusje staat, bij de ingang van de begraafplaats? We wachten
nog maar wat. Dan besluiten we gezamenlijk dat er wel niemand meer zal komen.
Ook het arrestantenbusje niet. En niemand van de Dienst.
We gaan naar binnen, we hangen de warme jas aan de kapstok. Nu ja, Maria heeft
wel een regenjas, een zwarte. Nijman heeft de organist vrije muziekkeuze gegeven.
‘Dat vindt de organist fijn,’ weet hij ‘anders zit hij de hele dag ook maar het Ave
Maria en Waarheen Waarvoor te spelen.’ De muziek zal bij binnentreden reeds
opklinken. Hörst du La Montanara. Ik ken dat lied. Ik moet de woorden van diep
opgraven: ‘Hörst du La Montanara, die Berge sie grüßen dich. Hörst du mein Echo
schallen,’ en dan komt er nog iets met ‘blaue Ferne’ en ‘unvergessenes Glück’.
Halverwege het lied raak ik de melodielijn kwijt. Misschien is het toch een ander
lied.
Dan is het gelukkig afgelopen. Nijman neemt het woord: dat hij blij is dat er toch
iemand namens de gemeente is gekomen. Dan vraagt hij mevrouw Barnas om naar
voren te komen. Ze gaat terzijde van de kist staan en spreekt, met bedeesder stemme:
Chengian Chen, geboren in Fujian (China) 1 augustus 1947 overleden in het Onze
Lieve Vrouwe Gasthuis op 19 maart 2006
Huizen met torens van prijzen en schuine
strepen in de etalage, achtertuinen en serres
openslaande deuren en een zilveren bus
die in een toekomst rijdt; noch de paraplu
met het opengeslagen hart in de prullenbak
of de dorre palm op de begane grond
kunnen mij dragen. Laat iemand hem weghalen,
hij siert niets en niemand zo vaal en al geknakt.
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Ik zal als regen langs de gevel dalen en plaats
in de leegte een voet. Als ze me vragen wie
ik ben zeg ik de rook drijft een hemel in mijn hart.
Ze geloven dat ze mij niet hebben gekend
maar als het moet wijzen ze gerust waar
ik woonde: daar waar niemand open doet.

Ze legt haar gedicht in vieren gevouwen op de kist, gaat weer zitten. Ik denk niet dat
meneer Nijman, die achter in de zaal is blijven staan, haar helemaal heeft kunnen
verstaan. Zeg maar helemaal niet. Het orgel doet nu Somewhere over the rainbow.
Die weet ik wel. ‘Somewhere over the rainbow / Bluebirds fly. / Birds fly over the
rainbow. / Why then, oh why can't I.’ Maar ook hier raak ik de weg kwijt. ‘This is
the last rose of summer, left blooming all alone,’ wil ik geluidloos verder zingen,
maar dat klopt niet. Dan zet als laatste nummer Droom land in, droomland, samen
naar het heerlijke droomland. Ook dit nummer ontspoort.
Nijman staat op, buigt zich fluisterend naar ons over en vraagt of we een ronde
langs de kist zullen lopen. Simultaan knikken we ja, gaan achter hem staan, en lopen
met plechtige pas een rondje om de kist, om bij het hoofdeind halt te maken voor
een buiging. Dan vervolgen we onze tocht, naar de koffiekamer. Het gedicht blijft
achter. De uitvaartleider onderdrukt zijn impuls het gedicht als een soort gevonden
voorwerp van de kist te nemen. ‘Is het de bedoeling dat het gedicht met de overledene
mee gaat,’ vraagt hij dan. Maria knikt. De mevrouw van de koffie, die de deuren
naar de ontvangstkamer heeft opengezet, maakt nog een paar foto's van hoe we in
ganzenpas de aula verlaten.
We zetten ons in de verder lege ontvangstruimte, waar de kapstok met onze jassen
eraan inmiddels heen is gereden. Nijman heeft de camera weer van de koffiemevrouw
overgenomen. We moeten maar eens kijken, zegt hij. Hij heeft vanmorgen in het
uitvaartcentrum, waar Chen lag opgebaard, nog een foto van hem genomen, van zijn
gezicht. En ook van de rouwkamer, waar hij lag opgebaard. Twee kaarsen naast de
kist. Keurig.
We praten over de brand, hoe meneer Chen aan zijn einde is gekomen. Maria weet
dat hij niet uit het raam is gesprongen, maar geprobeerd heeft langs de regenpijp
omlaag te klimmen, en daarbij is gevallen. Ze is naar het pand gaan kijken.
Ik ben er vanmorgen ook even langs gefietst. De schade leek mee te vallen. Een
roetvlek bij de ramen op tweehoog. De ruiten niet gesprongen of gebroken. De overige
ramen in het rijtje verwaarloosde woningen, hier en daar met een rafelige lap stof
erachter, tonen hetzelfde roetig grauw, van de tunnel naar Noord, waar het autover-
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keer naar boven komt, onder het IJ vandaan, en opgelucht ademhaalt. Ik fietste verder,
onder dreigende wolkenlucht, de winterjas over mijn stuur geslagen.
Maria was eerder dit weekeind afgestapt. Ze had wat rondgevraagd. Een hotel,
nee daar kende men hem niet. Een massagesalon, ja, daar kenden ze hem wel, en
later toch weer niet, misschien. De meisjes van de salon wisten van de regenpijp.
Meneer Nijman beaamt dat de overledene een vredige aanblik bood. Zijn gezicht
was gaaf, misschien dat hij achterover is gevallen, met een handgebaar illustreert hij
hoe de nek knakt bij een val, achterover. Dan hoeft de val niet van erg hoog te komen.
Terwijl hij zijn cameraatje aan Barnas overhandigt, die te kennen heeft gegeven
wel te weten hoe je de foto's uit het geheugen kunt oproepen, want daar heeft Nijman
weer geen idee van, verklaart hij zijn aarzeling om nog meer te spreken, bij de kist.
‘Meestal zeg ik wel iets van - moge de engelen je begeleiden - maar je weet niet hoe
dat bij Chinezen gaat’. ‘Eeuwige jachtvelden,’ oppert Maria. ‘Welnee, die zijn van
de Indianen, de eeuwige jachtvelden,’ werp ik tegen. ‘Iets met tuinen?’ stelt Maria
voor. ‘Ja, grote tuinen, ja, ze komen in een tuin terecht, met van die bloemen, een
soort waterlelies, de lotusbloem, een vijver, dat moet het zijn.’ Mijn voorstel wordt
met algemene instemming aanvaard. Nu besef ik pas, waarom er in een Chinees
restaurant altijd een aquarium staat.
Ik vraag aan Nijman welke muziek de organist nu eigenlijk speelde. Ik verbeeldde
me dat ik La Montanara hoorde, ik zing een stukje voor. Nijman weet het niet. Hij
gaat het vragen.
Inmiddels heeft het geheugen van de camera haar geheimen prijsgegeven. We zien
een mevrouw in een keuken staan. ‘Dat is mijn vrouw,’ wijst Nijman, ‘zo wist ik dat
de camera het deed.’ Dan is er een foto van de zilveren lijkwagen, die al half achter
de bosjesverdwenen is. Ook is er een foto van meneer Nijman zelf, die door een raam
naar binnen kijkt. Er is een door bewegingsonscherpte wat schimmige opname van
vermoedelijk de aula met de kist erin. Meer foto's vindt ze niet. ‘Ze zullen wel op
het geheugenkaartje zitten,’ stelt ze Nijman gerust. ‘Als er tenminste een
geheugenkaartje inzit.’ Op de bovenzijde van het cameraatje zit een sticker die
aangeeft dat er in ieder geval een kaartje in de camera kan, ergens moet een gleufje
zitten. Maar we durven het gleufje niet te vinden.
Nijman heeft een lijstje van de muziek gemaakt; ik heb het goed gehoord. La
Montanara, daar begon het mee, maar het nummer was halverwege overgegaan in
een ander lied, Danny Boy. Somewhere over the rainbow was gemengd met Last
rose of summer en Droomland ten slotte ging over in Memories. Aha. ‘Het was dus
eigenlijk meer een potpourri,’ stelt Barnas vast. ‘Een potpourri,’ proeft ze het woord
nog eens. Het doet aan luchtverfrisser denken, luchtverfrisser van de goedkoopste
soort, dat de fabrikant zelf niet
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goed weet waar het naar ruikt.
We drinken onze koffie op, nemen afscheid. Ik doe mijn veel te warme jas weer
aan. Langzaam fiets ik terug. De lucht toont zich even dreigend. Laat niets los.
*
Dinsdag. Nummer 56. Een oude mevrouw, geboren in Engeland, twee weken
geleden overleden in het Slotervaart ziekenhuis, Amsterdam. Ik hoef vandaag niet
ver te fietsen: St. Barbara. Harde wind. Mooi bewolkt is het, van die grote witte
wolken waar de zon doorheen schijnt. Ik hoef geen winterjas aan. Ik vertrouw erop
dat er geen regen komt. En er komt geen regen. De grote drager Jan, de goeiige,
begroet me enthousiast. Hij heeft in de krant iets over een stadsdeeldichter gelezen.
Of ik dat ben. Nee, dat ben ik niet. Of ik dan misschien vertellen kan met hoeveel
d's je het woord verscheiden schrijft, in de verleden tijd. Hij vindt dat we er maar
eens een fles port lang over moeten praten, de verleden tijd van verscheiden. ‘En als
de fles leeg is, houden we er weer mee op.’
Daar is ook Van Bokhoven van de Dienst. ‘Ik heb u gisteren gemist,’ zeg ik
voorzichtig. Hij vraagt of het goed was gegaan, gisteren. ‘Ja, een schitterend gedicht
van Maria Barnas, een volmaakt gedicht,’ prijs ik haar niet onterecht de hemel in.
De uitvaartleider, meneer Nijman, voegt zich bij ons. ‘Zijn de foto's nog gelukt?’
vraag ik. Nijman heeft de camera weer ingeleverd. Daar zitten ze nog in, denkt hij.
Van Bokhoven neemt aan dat de foto's wel zijn kant op zullen komen.
‘Heb je meneer Chen nog gezien?’ Ik schud van nee, niet, maar Nijman heeft een
foto van zijn gezicht genomen. ‘Een mooi, gaaf gezicht,’ stelt Nijman gerust. We
vertellen van de regenpijp. Maar daar gaat het Van Bokhoven niet om. Hij wil weten
wat de heer Chen droeg. Of hij een pak aan had. Dat had hij, een nieuw pak, beaamt
Nijman. Het zit namelijk zo. Vrienden van Chengian hadden Van Bokhoven gebeld,
nadat ze vergeefs hadden geprobeerd het kostuum, dat ze gezamenlijk voor Chen
hadden gekocht, als afscheidsgeschenk, bij het politiebureau af te geven. Die wilden
het niet hebben. Bel de Dienst maar, hadden ze gezegd.
En Van Bokhoven had weer geadviseerd het kostuum naar uitvaartcentrum Zuid
te brengen, waar de heer Chen lag opgebaard. En daarna hoorde hij niets meer. Dan
wil je weten of het allemaal goed gekomen is. Het was dus gelukt. Hij was in een
mooi pak in de kist gelegd. Bijna jammer van het kostuum, dat het een crematie
betrof, was hij begraven, had hij er veel langer plezier van gehad. In je kist liggen
met een mooi pak aan, mooier dan je bij leven ooit hebt gedragen.
*
Het is gelukt. Ik bezit inmiddels een lange, zwarte regenjas, heel geschikt om een
begrafenis mee te bezoeken.
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In afwachting van antwoord. Van Celan naar Kiefer, en verder
Joost de Bloois
Wie op z'n kop loopt, dames en heren, - wie op z'n kop loopt, heeft de hemel
als afgrond onder zich.
Paul Celan, De Meridiaan1
Dichten is wachten op antwoord. Dichten is schrijven omwille van een antwoord
waarop niet vooruit gelopen kan worden; zonder dit antwoord zou het gedicht
ondenkbaar zijn. Dichten is jezelf in de wacht zetten, desnoods eindeloos.
Als we de onmogelijke poëtica van Paul Celan zouden willen vangen in een paar
broodmagere zinnetjes, dan wellicht in bovenstaand drietal. Dichten als oefening in
geduld: in de poëtica van Celan is het wachten een beroep.
Dit wachten is allesbehalve passieve ontvankelijkheid. Het wachten is geen dode
tijd. Het speelt zich niet zozeer af tussen een voor en een na. Sterker nog, het is juist
de voorwaarde voor tijdsbeleving - zonder wachten geen voor of na. Het kerft de tijd
in de huid van de geschiedenis. De tijd is nooit zo voelbaar (bijna zichtbaar, tastbaar)
als tijdens het wachten, waarin hij zich - met al zijn mogelijkheden en
onmogelijkheden - samenbalt. Het wachten is tegelijkertijd scheidslijn en verbinding:
een meridiaan. ‘The time is out of joint,’ roept Hamlet vertwijfeld uit: de tijd loopt
op z'n kop, balancerend op de meridiaan, als een acrobaat die zowel onder als boven
zich de afgrond ziet.
Het is te beperkend om Celan voor te stellen als ‘de dichter na Auschwitz’, zoals
wel wordt gedaan. De poëzie en poëtica van Celan van een plaats- en tijdsbepaling
voorzien, is ontkennen hoezeer zijzelf een meridiaan vormen in de moderne poëzie
en poëtica, en hoe zijzelf de scheidslijn trekken tussen voor en na.
In zijn dankrede bij de ontvangst van de literatuurprijs van de stad Bremen in 1958
stelt Celan het gedicht voor als een soort ‘flessenpost’; ‘Het gedicht is eenzaam. Het
is eenzaam en onderweg. Wie het schrijft blijft eraan meegeven.’ Het gedicht is van
meet af aan bestemd voor de ander en het houdt zich van meet af aan al elders op.
Dat wil zeggen dat de dichter niet simpelweg achterblijft in afwachting op redding,
zoals de verstekeling die zijn schreeuw om hulp de zee in werpt. Het gedicht raakt
al tijdens het schrijven op drift: het is altijd al onderweg, de dichter schrijft als het
ware in het spoor van het gedicht - hij blijft ‘eraan meegeven’, ook als het gedicht
allang uit het zicht verdwenen is.
In De Meridiaan, Celan's beroemdste dankwoord, dat hij uit-

1

De citaten uit Celan's werk zijn afkomstig uit Verzamelde gedichten, vertaald door
Ton Naaijkens en uitgegeven door Meulenhoff (2003).
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sprak bij het in ontvangst nemen van de Georg Büchner-prijs (1960), stelt hij: ‘Het
gedicht wil naar het andere toe, het heeft dit andere nodig, het heeft een overkant
nodig. Het zoekt die overkant op, het wijst zich de overkant toe. Elk ding, elk mens
is voor het gedicht dat afgaat op het andere een vorm van dit andere.’ In het gedicht
laat de taal zich kennen als (twee)gesprek met het andere, ‘een vertwijfeld gesprek’
zoals Celan opmerkt in De Meridiaan - vertwijfeld omdat het antwoord van het
andere niet te anticiperen is.
In ditzelfde dankwoord2 stelt Celan in feite een alternatieve lezing voor van de
taal als reis of terugkeer. Het is de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas geweest
die in zijn werk deze kijk op de taal als reis of terugkeer op de meest indringende
manier heeft blootgelegd en bekritiseerd.
Voor Levinas is de grondtekst van de Europese cultuur Homeros' Odyssee3. Onze
fundamentele denkfiguur is namelijk die van de terugreis. Zoals Odysseus' reis alleen
de terugkeer naar Ithaca tot doel had, is ook het Europese denken een uiterst
doelgerichte manier van denken en in de wereld staan. Het andere bestaat daarbij
alleen als voorstelling van het ‘ik’. Hiermee bedoelt Levinas dat we het andere alleen
begrijpelijk kunnen maken door het ons toe te eigenen, door het op een of andere
manier van onszelf af te leiden en aan onszelf ondergeschikt te maken. Het andere
(in het Frans: l'Autre, hetgeen zowel de ander als het andere betekent) verwordt
zodoende tot een negatief spiegelbeeld van onszelf. Zoals Odysseus de buitenwereld
- het andere - alleen maar ziet als een reeks obstakels (waarvan niet in de laatste
plaats de anderen, Cyclopen en Sirenen, de grootste hobbels vormen) op zijn tocht,
zo ziet het Europese ‘ik’ alles wat zich buiten zijn blikveld bevindt als toe te eigenen
belemmering.
Odysseus toont zich een meester van de taal en gebruikt haar om anderen te
overheersen4. Het instrument bij uitstek om de toe-

2

3
4

Het is op zijn minst opvallend dat Celan zijn poëtica nergens zo scherp verwoordt als in zijn
dankwoorden. Daarin formuleert hij deze poëtica als antwoord op een verzoek dat zelf al
een antwoord - een manier van bedanken - op zijn poëzie is. Zelf wijst Celan - ook hier weer
in antwoord op een vraag gesteld door de filosoof Martin Heidegger - op de semantische
nabijheid van danken-denken-dichten-gedachtenis: het denken en dichten zijn in de eerste
plaats danken en als zodanig altijd al gedachtenis: gedachtenis aan de ander die het denken
en dichten mogelijk maakt. Uiteraard is die ‘gedachtenis’ bij Celan ook altijd die aan ‘het
andere’ dat uit de Duitse taal verdrongen werd, maar dat blijft meespreken in Celan's poëzie:
de (Duits-)Joodse cultuur.
Levinas werkt zijn ideeën hierover in het bijzonder uit in zijn belangrijkste boek Totaliteit
en Oneindigheid.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de episode bij de Cycloop, waarin Odysseus de Cycloop om
de tuin weet te leiden door zich ‘Niemand’ te noemen. Hij brengt hem daarmee dermate in
verwarring dat hij hem uiteindelijk zijn enige oog kan uitsteken. Odysseus toont zich hier
een echte Europeaan, door op slinkse wijze gebruik te maken van de mogelijkheid tot
abstractie die inherent is aan de taal - een abstractievermogen dat de Cycloop volledig vreemd
is. In hun Dialektiek der Verlichting wijden Adomo en Horkheimer een aantal prachtige
passages aan deze episode, en trekken conclusies die dicht staan bij Levinas en Celan.
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eigening van het andere te verwezenlijken is volgens Levinas dan ook de taal; het is
de taal die van het andere een abstractie maakt, die de onbekendheid van het andere
opheft. Analoog aan de reis van Odysseus vindt in de Europese cultuur het contact
met het andere alleen plaats met de terugkeer naar het eigene voor ogen. Het Europese
denken staat het andere niet toe op zichzelf te bestaan, maar slechts om voor het ‘ik’
- het eigene, het bekende - te bestaan. Volgens Levinas is het deze grondfiguur van
de Heimkehr die uiteindelijk in Europa, in het midden van de twintigste eeuw, een
peilloos diepe afgrond gecreëerd heeft.
Tegenover een taal die het andere slechts doet terugkeren naar een overheersend
‘ik’ stelt Celan een heel ander beeld van de taal: als reis, een taal die het andere in
al haar onbekendheid nodig heeft, die naar de overkant moet zonder dat zich daar
het al bekende - een Ithaca dat ons eigendom is - bevindt. Het andere is niet langer
obstakel, maar geeft aanleiding tot ontmoeting: de taal van het gedicht wordt de
ontmoetingsplaats, het ‘ik’ wordt een waarnemend ik dat uitsluitend op die plaats
kan bestaan. Dit maakt dat het ‘ik’ uit Celan's poëtica zich voortdurend richt op wat
zich aan haar of hem voordoet, dat het voortdurend het andere aanspreekt, in
afwachting is van een antwoord dat zich nooit laat raden. Het ik bestaat alleen maar
bij de gratie van dit antwoord.
Zoals uit bovenstaand citaat blijkt, vindt in De Meridiaan een subtiele maar cruciale
overgang plaats van ‘ik’ naar ‘jij’: het dichtend en lyrisch ik is doortrokken van het
andere, het bestaat dankzij het voortdurend aanspreken en aangesproken worden.
Het is in de eerste plaats een ‘jij’: het bestaat voor en door de ander - altijd wakend.
Celan vestigt zo zijn hoop op een ander soort thuiskomst. Het gedicht is als de plek
waarin de ontmoeting ‘ik’ en ‘jij’ creëert, waarin identiteit en betekenis niet op
voorhand vastliggen maar alleen door wederzijds appèl ontstaan. Die plek - die
ontmoetingsplek is geen bodem, geen vaderland, geen eigendom, maar een kruispunt.
Of liever, een meridiaan.
Een meridiaan is zowel een verbindingslijn als een scheidslijn; een meridiaan
verbindt twee uitersten (de polen) en scheidt tijdszones (zoals de meridiaan van
Greenwich); een meridiaan zorgt voor oriëntatie op zee (zoals eeuwenlang de
meridiaan van Parijs dat deed) en een meridiaan staat voor een afgelegen plek - een
plek die anders is dan andere. Langs de meridiaan - op deze volstrekt unieke plek ontstaan ‘ik’ en ‘jij’, twee asymmetrische grootheden die zonder elkaar niet zouden
bestaan. De meridiaan behoort hen beiden toe, maar de meridiaan dwingt hen
voortdurend hun plek te verlaten en op zoek naar elkaar te gaan. De meridiaan is het
ontastbare ‘thuis’ dat de gedichten van Celan creëren: het thuis van diegene die
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Celan ‘tentloos’ noemt, het thuis van de nomade voor wie alleen nog de onzichtbare
lijnen resten waarlangs zijn leven verloopt.
De meridiaan is een keerpunt, en als keerpunt, als scheidslijn tussen verschillende
tijdszones, is de meridiaan volstrekt uniek, volstrekt eenmalig (de meridiaan maakt
van geen enkele tijdszone of geschiedenis deel uit). Wat plaatsvindt langs de meridiaan
is een reeks steeds weer eenmalige gebeurtenissen, ontmoetingen. De poëzie van
Celan wil precies zo'n meridiaan zijn, of zoals Celan het noemt: ‘geactualiseerde
taal’, de ‘gedaante geworden taal van een eenling’. Juist omdat de poëzie van Celan
uitsluitend voor zichzelf lijkt te spreken en uitsluitend in het hier en nu waarneemt
(omdat zij uitsluitend tegenwoordigheid is) kan ze het andere laten spreken, los van
de geschiedenis die het andere - de Joodse ander - het zwijgen heeft willen opleggen.
Deze poëzie neemt als het ware een ‘adempauze’ in de geschiedenis (Celan gaf in
1967 een van zijn laatste bundels de titel Ademkeer mee) - en het is gedurende deze
adempauze, in een allesbehalve passieve afwachting, dat het gedicht het andere laat
antwoorden, het toelaat tot de taal.
Zodoende zet de poëzie van Celan de tijd op z'n kop. Zoals gezegd is Celan niet
simpelweg te reduceren tot de dichter die woorden vond voor het onvoorstelbare.
Juist Celan's poëzie laat zich lezen als een poging zich te onttrekken aan tijds- en
plaatsbepaling. Gegenwort noemt hij zijn dichtwerk: ‘tegenwoord,’ en in het
Habsburgse Duits van Celan ook antwoord. Als ‘tegenwoord’ in de geschiedenis, in
het hier-en-nu (in de tegenwoordigheid van het ‘eenmalige vreemde’), grijpt het
gedicht door de geschiedenis (die de ander de taal ontzegde) heen naar deze ander
en laat hem of haar toe tot de taal. The time is out of joint: heden, verleden en toekomst
worden in het gedicht samengebald. De tijd op z'n kop zetten is voor Celan de enige
manier om de taal ‘door haar eigen antwoordloosheden’ heen te laten breken. Niet
zozeer om ‘woorden aan te reiken voor wat gebeurd was’ - om de holocaust, de al
te letterlijke verstomming van de ander, onder woorden te brengen - maar om voortaan
die ander in de taal toe te laten, om een taal te scheppen die zich richt naar het/de
toekomende.
Celan's gedichten zijn prachtige illustraties van Waker Benjamin's ideeën over de
messianistische kracht van beelden: alleen als een kortstondig maar hevig oplichtend
beeld kan het verstomde verleden even worden vastgehouden in het hier-en-nu om
dan onmiddellijk zijn verlossende werk te kunnen doen - om onmiddellijk de
geschiedenis (die altijd die van de overwinnaar is) te doen stokken en het tegenwoord
van de onderdrukte te laten horen. Het beeld ontketent zodoende een ‘storm,’ schrijft
Benjamin, die ons net als
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Paul Klee's Angelus Novus, ‘onstuitbaar de toekomst indrijft’.
Net zoals in Benjamin's beelden verleden, heden en toekomst onontwarbaar zijn,
en zij hun messianistische kracht juist aan die verknooptheid danken, zijn ook de
gedichten van Celan beelden van ‘datgene wat eens, wat steeds weer eens en alleen
nu en alleen hier waargenomen en waar te nemen is. [...] Het gedicht zou derhalve
de plaats zijn waar alle tropen en metaforen ad absurdum gevoerd willen worden.’
Het is met deze storm aan beelden dat Celan, net als Levinas en Benjamin, het Joodse
messianisme tegenover de Europese Odyssee zet. Celan's tropen en metaforen zijn
beelden van een ándere terugkeer: een terugkeer die tevens gericht is op de toekomst,
die een keerpunt tussen tijden vormt zoals de Messias - een terugkeer die vervolmaakt
of recht doet, die niet het laatste woord inhoudt maar die integendeel de toekomst
inluidt.
Paul Celan's poëtica is niet zonder antwoord gebleven. Het werk van de Duitse
kunstenaar Anselm Kiefer laat zich begrijpen in het spoor van Celan (zo kan ook het
werk van de criticus Peter Szondi en de filosoof Jacques Derrida voor een belangrijk
deel als antwoord op Celan gelezen worden). Of misschien beter: Kiefer laat Celan
antwoorden in zijn kunst. Kiefer's beeldende werk ontspringt voor een belangrijk
deel aan de beeldentaal van Celan, wiens poëzie en poëtica de horizon vormen
waartegen Kiefer's oeuvre zich aftekent. Diens beelden laten nadrukkelijk de ander
meespreken - in weerwil van de geschiedenis.
De vaak monumentale schilderijen en installaties krassen Celan's beeldentaal in
en over de Duitse kunstgeschiedenis en de geschiedenis tout court. Kiefer dwingt de
Duitse schilderkunst, de topografie van de Duitse geschiedenis de ander mee te laten
spreken. Hij schildert het Duitse landschap in grove, zware trekken en wijst de lege
plekken aan waar de ander zich ooit bevond en waar vanuit hij of zij weer zou kunnen
spreken.
Boven ‘Maikefer Flieg’ (1974), met verbrande aarde op stug jute geschilderd, staat
een Duits kinderrijmpje te lezen: ‘Maikefer Flieg / der Vater ist im Krieg / die Mutter
ist im Pommerland / Pommerland ist abgebrannt.’ In ‘Siegfried vergisst Brunhilde’
(1975) is de Duitse aarde verworden tot een ijzig en omgewoeld winterlandschap
waarvan de lijnen verdwijnen in een etherische horizon - een landschap waarop
letterlijk de geschiedenis (zowel de mythische geschiedenis van het Nibelungenlied
als die van de 20e eeuw) ingekrast staat. De lijnen in de aarde blijken in het deels
met as en lood geschilderde ‘Lot's Frau’ (1989) die van een spoorlijn te zijn, die
verdwijnt in de richting van eenzelfde etherische horizon5. ‘Die Meistersinger’ (1982)
toont weer

5

In Benjamin's beroemde These IX uit ‘Over het begrip van de geschiedenis’, in de Nederlandse
vertaling door Ineke van der Burg en Mark Wildschut gepubliceerd in Maar een storm waait
uit het paradijs: Filosofische essays over taal en geschiedenis, uitgegeven door SUN in 1996.
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dezelfde Duitse aarde, waarop de kunstenaar strohalmen en karton geplakt heeft. De
aarde is voorzien van een reeks nummers, verspreid over het doek alsof het de
markeringen van anonieme graven betreft. In deze zoektocht naar een alternatieve
topografie kijkt Kiefer ook omhoog, naar de sterrenhemel: ‘Sternenfall’ (1998) laat
onderling verbonden sterren zien die alleen een nummer dragen en geen naam hierbij gebruikmakend van de dubbelzinnigheid van de ster bij Celan: de geliefde
die als ster of zon aan de hemel schittert, en de davidsster die gedragen werd door
diegenen die verdwenen zijn, maar wier tegenwoordigheid in het beeld nog eenmaal
oplicht. Zoals in de Todesfuge:
Een man heeft een huis die speelt met de slangen die schrijft
Die schrijft als het donkert naar Duitsland je goudgele haar Margarete
Hij schrijft het en treedt voor het huis dan flitsen de sterren hij fluit
Om zijn honden
Hij fluit zijn joden te voorschijn laat graven een graf in de aarde

Kiefer's beelden doen precies wat Celan en Benjamin van het beeld verwachten: ze
doen in de Duitse kunstgeschiedenis het andere oplichten (als het flitsen van een
ster) om daarmee die kunstgeschiedenis te openen naar de toekomst (of zoals Celan
schrijft over de ster: ‘Hoop op Orions / Snelle terugkeer: sterhelder / De hartstocht
van de blinde vrienden des hemels / Die hem tevoorschijn roept.’ De ster refereert
ook aan de aanroep van de toekomende). Voortdurend puttend uit Celan's indringende
beeldentaal probeert Kiefer de afwezige ander tastbaar en tegenwoordig te maken.
Door de dichter Celan te laten antwoorden in zijn beeldende werk dwingt Kiefer
zichzelf de grenzen van zijn medium op te zoeken: hij beplakt zijn doeken met
strohalmen, zonnebloemen, karton, kleding, as, haar en scherven; zijn installaties
bestaan uit lood, glas, metaal en gedroogde planten en zaden.
In de jaren '80 en '90 maakt Kiefer een reeks schilderijen en installaties waarin de
dialoog met Celan het luidst klinkt, in het bijzonder met de gedichten uit Mohn und
Gedächtnis. ‘Margarethe-Sullamith’ en ‘Margarethe’ (beiden uit 1981) citeren uit
Celan's Todesfuge (‘Je goudgele haar Margarete / Je asgrauwe haar Sullamith’): de
werken tonen blonde, brandende strohalmen die uit de aarde steken tegen een loodof asgrijze achtergrond. De strohalmen van ‘Margarethe’ zijn door Kiefer zelf op
het doek geplakt, een gebaar waarmee Kiefer een cruciaal beeld bij Celan tastbaar
maakt, de strohalmen van poëzie naar schilderkunst brengend en uit de aarde naar
de kunst - van de aarde die vergeten lijkt naar het gedenken in de kunst. De strohalm
in Celan verwijst naar de verdwenen geliefde (‘Het haar van mijn avondgeliefde
brandde het helst: / Haar stuur ik de kist van het lichtste hout’); naar de blonde lokken
van Margarethe waaraan de asgrauwe haren van Sullamith zich voor altijd moeten
spiegelen (het-
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hetzelfde asgrauwe vrouwenhaar dat Kiefer gebruikt voor zijn doeken ‘Adelaide:
Asche meines Herzens,’ ‘Lilith’ en ‘Lilith's Tochter’ uit 1990); naar de tijd die
bloemen en zaden doet verdrogen (‘O halm,’ meent hij te horen, ‘o bloem van de
tijd’) om ze te kunnen opnemen in een herbarium - een gedenkboek voor en van het
tastbare (‘Je zegt: leg het blad van de jaren maar weg - het is tijd dat je komt en me
kust! / Het blad van de jaren is bruin, je haar is het niet.’); naar de aarde die zich met
geliefden gevuld heeft (de vrouw, de blonde moeder: ‘Espenboom, wit blinkt je loof
het duister in. / Mijn moeders haar werd nimmer wit. / Leeuwentand, groen is de
Oekraïne. / Mijn blonde moeder keerde niet weer.’).
Het is met dit beeld van Celan - waardoorheen weer andere beelden schijnen - dat
Kiefer de ander wil laten meespreken: de ander van de Duitse geschiedenis, de ander
van de Duitse kunst en van het denken. Zoals Celan de Duitse taal wilde verrijken
door in zijn poëzie ‘door geschiedenis heen te grijpen,’ haar ‘antwoordloosheid’ op
te heffen door haar te voorzien van nieuwe tropen, zo voorziet Kiefer, temidden van
alle referenties aan de Duitse geschiedenis, de Duitse kunst van een nieuwe
beeldentaal die het andere wél toelaat.
Illustratief voor het toekomende in Kiefer's werk is ‘Aschenblume’ (1995), waarvan
de titel eveneens ontleend is aan Celan. Hier zien we een liggende (dromende?) man
(waarschijnlijk een zelfportret) onder een enorme zonnebloem, die uit de man lijkt
te groeien - een bloem die daadwerkelijk van as is en die deel uitmaakt van een woud
aan ‘asbloemen’. De ‘asbloem’ is zowel heden, verleden als toekomst: een tastbare
rest van de afwezige (as) die bloeit, waarmee geschilderd kan worden en die belangrijker nog - meeschildert:
Ik ben alleen, ik zet de asbloem
In het glas met zwarte rijpheid. Zustermond,
Je zegt een woord dat voortleeft voor de ramen,
Geruis klimt wat ik droomde tegen mij op.

Voor Kiefer is het werk van Celan een meridiaan: een oriëntatiepunt, maar ook een
scheidslijn tussen verschillende tijden (tussen voor en na - geschiedenis en toekomst);
een meridiaan ook omdat zij het ik en de ander samenbrengt, juist in hun
onoverbrugbare vreemdheid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Kiefer wederom
teruggrijpt naar Celan wanneer hij een installatie presenteert die rechtstreeks
betrekking heeft op de meridiaan in de recente Duitse geschiedenis: de Duitse
hereniging.
‘Mohn und Gedächtnis: der Engel der Geschichte’ uit 1989 draagt de titel van
Celan's bekendste bundel, waarvan onder andere Todesfuge deel uitmaakt. De
ondertitel refereert aan Benjamin's ‘engel van de geschiedenis’ wiens vleugels trillen
door de storm die uit
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het paradijs waait, de engel die de tijd op z'n kop zet en die de komst van de Messias
aankondigt. Het werk bestaat uit een meterslange en -hoge straaljager, gemaakt van
lood en glas; op de vleugels van de machine rusten zes enorme, eveneens loden,
boeken waaruit verdroogde sprieten papaver met zaden steken. Op het eerste gezicht
lijkt het vliegtuig gebukt te gaan onder Kiefer's kolossale Bleibücher: de loodzware,
maar door de relatieve soepelheid van lood niet onleesbare boeken, die tegelijkertijd
annalen, herbarium (uit alle boeken steken gedroogde plantenstengels en zaden) en
bron voor mythen zijn (op de ruggen van de Bleibücher uit ‘Leviathan’, eveneens
uit 1989, staat in krijt ‘Volkserzählungen’ te lezen).
De belachelijke loden straaljager lijkt ertoe veroordeeld om aan de grond genageld
te blijven omdat hij uit hetzelfde materiaal bestaat als de boeken, dezelfde beladen
vertellingen (die verhalen hoe het lood het instrument van de dood geweest is: ‘Mijn
moeders hart werd wond van lood’, dicht Celan). Daarbij heeft het lood dezelfde
kleur als de as: de lichte as vervliegt, is de laatste bijna ongrijpbare rest van de
afwezige, en juist het grijze en nauwelijks beweeglijke lood moet die rest zo tastbaar
en blijvend mogelijk maken. Maar de straaljager heeft een bijzonder bouwjaar, en
het is niet ondenkbaar dat Kiefer's machine ook verwijst naar een vers uit Celan's
gedicht ‘Askruid’: ‘Trekvogel speer, de muur is allang overvlogen.’ In 1989 is de
muur inderdaad overvlogen, de Duitse geschiedenis lijkt weer geheeld te zijn. Hoewel
van lood, hoewel gekleurd als as en de geschiedenisboeken met zich meezeulend,
heeft de mechanische trekvogel de geschiedenis doorkruist. De hereniging is ook
een meridiaan in de Duitse geschiedenis: een oriëntatiepunt, een lijn die twee polen,
twee tijdperken bijeen brengt. Wat Kiefer's vliegtuig verbeeldt is dat die hereniging
geen vervolmaking kan zijn (maar hereniging en permanente scheiding is) - dat zij
vertrekt vanuit en zich rekenschap dient te geven van een onherstelbare breuk in de
Duitse geschiedenis, dat zij zich voltrekt in afwezigheid van de Duits-Joodse ander.
Tegelijkertijd geldt: Kiefer's straaljager mag er belachelijk uitzien, een straaljager
vliegt wél door de geluidsbarrière, zet de tijd op z'n kop door sneller te reizen dan
het geluid. De straaljager komt zodoende uit de toekomst gevlogen - maar hij is nog
steeds in 1989 uit lood gemaakt, en hij blijft de geschiedenis meedragen.
Kiefer's groteske vliegtuig is zowel gedachtenis, actualiteit als toekomst. Het is
een beeld dat, in antwoord op Celan's poëzie, de afwezige ander in de geschiedenis
wil laten meespreken - maar als antwoord altijd een nieuw spreken, een nieuw
verbeelden is. Het is een nieuw beeld, dat ondenkbaar is zonder Celan's poëtica en
poëzie, een beeld dat beantwoordt aan Celan's appel uit Mohn und Gedächtnis: ‘Het
is tijd dat het tijd wordt.
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Toon Tellegen
Na jaren
Haar terugzien,
ze loopt voor je,
er zijn tien mensen tussen jou
en haar,
nu nog negen, acht
zaterdagmiddag, eind november
er wordt omgeroepen:
dames en heren...
weest u voorzichtig...
er zijn weemoedigen op straat...
let op uw gevoelens...
reclames voor biologisch verantwoorde vergeefsheid
en in prijs verlaagd ongemak
winkels met opschriften:
het loopt slecht met u af, vergist u niet,
maar niet nu, niet hier
collectes voor behoudzuchtigen
en gehandicapte beterweters
sarcastische muziek van rücksichtlose straatmuzikanten
tot niets verplichtend geweld van halsstarrige misdeelden
nog twee mensen tussen jou
en haar,
nog één
je bent voorzichtig, je telt je gevoelens,
je mist er geen
alles moet weg!
er is geen morgen en helemaal geen ooit!
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Monoloog
Ik wil niet vallen.
Daarom sta ik hier, aan de rand van een afgrond.
Ik sta op één been, leun voorover en wankel.
Als ik dat niet zou doen
zou ik niet voortdurend denken: niet vallen!
en dan zou ik misschien opeens zomaar vallen,
terwijl ik aan iets heel anders denk,
de geur van houtskool,
het geklots van golven,
de Witte zee, de Solovets eilanden,
kluizenaars, kasuarissen,
drieduizend referendarissen...
Wankelen behoedt mij tegen vallen.
Als ik wankel moet ik wel denken: niet vallen!
En alle meisjes in hun lila jurken op hun rode schoentjes
met hun zwarte haar,
die naar mij zwaaien en vragen of ik met ze mee ga
naar zee,
of wijn met ze ga drinken, perziken eten:
ik roep naar ze: ik kan niet!
ik sta op de rand van een afgrond! ik wankel!
ik moet niet vallen!
Ik kijk naar de bodem, ver weg, in de diepte.
Niet vallen! Niet vallen!
Ik probeer telkens anders te wankelen,
voorover, achterover, met mijn ogen dicht, omhoog kijkend.
Het is zo moeilijk mijn aandacht erbij te houden.
Ik probeer mijzelf angst aan te jagen,
mijn hart te laten bonzen,
de pijn te voelen als ik tegen de grond sla...
en toch denk ik telkens weer aan iets anders.
Niet vallen, moet ik denken, niet vallen, niet vallen, niet vallen...!
Maar als ik dat vaak achter elkaar denk is vallen geen vallen meer,
maar een woord met steeds minder betekenis,
zoals een merel merel merel merel merel merel geen merel meer is.
En toch moet ik het blijven denken,
er is geen andere weg voor mij:
ik moet niet vallen, ik moet niet vallen,

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

139
ik moet niet vallen in het rood, ik verzin er van alles bij,
ik moet niet vallen in het geel, ik moet niet vallen in het groen,
ik moet niet vallen in het hemelsblauw, in het smettelooste wit,
ik moet niet vallen met verdubbelde valkracht
en geheel nieuwe, modderzoekende valverzachters,
ik moet niet vallen op zee
met dieptes en ondieptes en huizenhoge golven
en met haaien en vliegende vissen en stormvogels,
alken, jan-van-genten, fregatvogels, ivoormeeuwen...
o als ik eens één keer een ivoormeeuw zou zien,
langs het strand, als ik daar zomaar toevallig eens wandel
en in gedachten verzonken ben...
Ik kan niet anders dan altijd aan iets anders denken.
Het komt er op neer dat ik dus niet op wankelen kan vertrouwen.
Maar dat betekent dat ik moet vallen.
Tussen wankelen en vallen is niets.
Een fractie van een seconde, hooguit,
waar ik geen enkele invloed op heb.
Ik zal dus vallen.
Laat ik het maar erkennen.
Terwijl ik val zal ik natuurlijk nog wel roepen: niet vallen!
zoals iemand die een trap in zijn buik krijgt
in elkaar krimpt en roept: niet doen!
wat nergens meer op slaat.
En als ik al een eind gevallen ben
zal ik om mij heen kijken en van alles zien,
vooruitstekende rotspunten, richels, grassprieten,
een paar kraaien, of zijn het raven,
ik heb nog nooit een raaf gezien,
waar moet ik ook alweer op letten,
zijn wigvormige staart, zijn slanke vleugelpunten,
zijn losse keelveren, zijn metaalachtige gekras...
Ik val
en zelfs in mijn val denk ik aan iets anders!
Raven, kraaien, kraaiachtigen...
Ik moet dit opschrijven.
Misschien valt er papier en een potlood met mij mee.
Ik was een dichter.
Ik wil niet vallen.
Zo begin ik.
Ik...
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Op een kinderochtend
Op een kinderochtend
in een kinderkorenveld
de kinderzon komt op boven de groene kinderheuvels
een kinderoorlog woedt,
kinderbloed vloeit
kinderen liggen in de omwoelde kindermodder,
fluisteren: ‘Vader...! Vader...!’
sterven een trage kinderdood
een kinderklok luidt
en zij die overleven krabbelen overeind,
strompelen in de richting van vrede en verzinsels
en het wordt stil in de kinderwereld,
de kinderwind gaat liggen,
het kinderrood verbleekt
soms, als men spit, vindt men nog wat kinderleed
of wat daarvan over is
in de grote, volwassen grond.

Schuldigen
Zij die weten dat zij schuldig zijn
in hun gedachten varen zij weg
in welwillende scheepjes
over goedgunstige zeeën
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stranden op eilanden die niemand kent,
vlijen zich neer onder zachtmoedige palmen,
sussen hun gedachten,
maar in elk van die gedachten wemelt het van muizen, mieren en afwezigen
die in hun oren tetteren:
‘Wíj zijn niemand, niet jij! Wíj willen hier niet zijn!
Verwijder ons! Raak ons kwijt!’
en slangen zijn er, valse honden
en overal de zee.

Avond
Het is zomer.
De zon gaat onder en alles is bijna mooi.
Mensen roepen elkaar toe: ‘Wat scheelt het nog?’
‘Niets!’ roepen ze terug. ‘Het scheelt niets!’
Nog nooit was alles zo vrijwel volledig, zo verschrikkelijk mooi.
Zij die nu nog waarschuwen voor de werkelijkheid
hebben daar waarlijk geen reden meer voor.
De maan komt op.
Kleine bloedige karkassen drijven langs de horizon
en iemand zegt: ‘Ik kan niet meer.’
(wijst naar zichzelf): ‘Ik, ik kan niet meer.’
(fluistert): ‘Ik.’
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Cultuurkritiek als literatuur (met dank aan Michel Houellebecq)
Arnold Heumakers
In de filosofie die tegenwoordig populair is bij het grote publiek zijn twee genres
dominant: de filosofie als levenskunst en de filosofie als cultuurkritiek. Bij een
filosofisch romanschrijver als Michel Houellebecq komen we beide tegen, al moeten
we de levenskunst wel met een lampje zoeken. Maar neem nu het essay Leven, lijden,
schrijven - methode, een onorthodoxe handleiding voor aankomende schrijvers,
waarin curieuze aanbevelingen als de volgende staan: ‘Als u de anderen een mengeling
van angstig medelijden en minachting inboezemt, weet u dat u op de goede weg zit’.
Ook geeft Houellebecq iedereen die schrijver of dichter wil worden de goede raad:
‘Stel u eerlijk en nederig op tegenover uw onwetendheid, dat mysterieuze deel van
uzelf’, om te besluiten met een welgemeend: ‘Wees niet bang voor het geluk; het
bestaat niet’.
De cultuurkritiek is bij Houellebecq, zoals bij iedere pessimist, in ruimer mate
voorhanden. In zijn werk zou je zonder veel moeite één massieve veroordeling kunnen
zien van de hedendaagse westerse wereld: een wereld als markt en strijd, om de titel
van zijn eerste roman aan te halen, een wereld waarin geen mens erin slaagt om
werkelijk gelukkig te worden. In weerwil van wat ik zojuist heb geciteerd, komt dat
niet omdat het geluk niet zou bestaan; het bestaat wel degelijk, ook in Houellebecqs
romans, maar altijd alleen maar tijdelijk, nooit duurzaam, en zelden verkeert dat
tijdelijke geluk in evenwicht met de pijnlijke perioden waarin het ontbrak. Als de
zaken zo liggen, kun je beter net doen alsof het niet bestaat, zal Houellebecq gedacht
hebben.
Met geluk kan de cultuurkritiek niet uit de voeten. Was iedereen altijd gelukkig,
dan hadden we geen cultuurkritiek nodig. Onder cultuurkritiek versta ik elke
intellectuele poging om de eigen cultuur te beoordelen als een geheel, met het strenge
doch rechtvaardige oog gericht op zowel het heden als het verleden en de toekomst.
Zo'n poging wordt vooral gewaagd als er iets aan die cultuur lijkt te mankeren.
Opvallend zijn dan ook de medische metaforen van de cultuurcritici, die je met een
uitdrukking van Nietzsche de ‘artsen van de cultuur’ kan noemen. In hun spreekkamer
trekt de patiënt zijn kleren uit om zich eens grondig te laten onderzoeken, met als
resultaat: een diagnose, en als de dokter het geval niet bij voorbaat hopeloos acht,
ook een passende remedie.
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Zo gaat het al eeuwenlang. Maar Jean-Jacques Rousseau was de eerste moderne
cultuurcriticus: terwijl de verlichte achttiende eeuw zich verheugde in haar
Vooruitgang dankzij kunsten en wetenschappen. wees hij erop dat de morele kwaliteit
van de mens beslist niet vooruit was gegaan. Als remedie stelde hij voor, toen hij
nog niet alle hoop verloren had: pedagogische en politieke hervorming, ten einde zo
de verloren natuurlijke vrijheid en gelijkheid, voorwaarden voor een moreel herstel,
terug te vinden.
Sinds Rousseau heeft een onafzienbare stoet cultuurcritici het publiek met hun
diagnoses en remedies overstelpt. Interessante lectuur, waaruit je kunt leren hoe een
tijd zichzelf zag en beoordeelde. Maar wat je er ook uit kunt leren, is hoe weinig de
thema's in de cultuurkritiek plegen te veranderen. Telkens gaat het weer over het
zedenbederf, het verval van private en publieke deugden, materialisme en massificatie,
het verlies van wijsheid en traditie, de teloorgang van de metafysica, het gevaar dat
de technologie ons boven het hoofd groeit enzovoort. Variabeler zijn de remedies,
al komen ze verbluffend vaak neer op de noodzaak van een fundamentele
mentaliteitsverandering. Maar alle cultuurkritische remedies hebben ook nog iets
anders met elkaar gemeen: helpen doen ze kennelijk nooit, want de diagnoses, meestal
dezelfde, blijven elkaar gestaag opvolgen. Wat moeten we met zo'n dokter die, hoe
frequent hij ook bezocht wordt en hoe gretig hij wordt aanhoord, er nimmer in slaagt
zijn patiënten te genezen?
De problemen met het genre van de cultuurkritiek laten zich grofweg samenvatten
in twee punten. Ten eerste: de cultuurcriticus is geen echte dokter, die los staat van
de patiënt die hij onderzoekt; integendeel, van de cultuur die hij beoordeelt maakt
hij zelf deel uit. Maar daar houdt de cultuurcriticus zelden rekening mee. In plaats
daarvan creëert hij, al dan niet bewust, voor zichzelf een archimedisch punt, van
waaruit hij het geheel van zijn cultuur in heden, verleden en toekomst meent te kunnen
bevatten. Een illusie, die tot gevolg heeft dat de werkelijke verandering van de cultuur,
en dat is de verandering die zich ook aan hemzelf voltrekt, hem ontgaat. Cultuurcritici
kunnen wel op een bepaalde manier de waarheid spreken, het is alleen altijd de
waarheid van gisteren.
Ziedaar mijn tweede punt: geschiedenis (en dus ook cultuur) bestaat per definitie
uit verandering, even onbeheersbaar als onvoorspelbaar, maar daar hebben wij mensen
het moeilijk mee. Diep in ons hart houden we niet van verandering, ook al zeggen
we geregeld ernaar te verlangen, omdat verandering altijd ook herinnert aan de
definitieve verandering van de dood, die in onze eindigheid besloten zit. Vandaar
dat reële veranderingen zo vaak verslechteringen lijken, vooral als je wat ouder wordt.
We kunnen en willen het niet meer allemaal bijbenen en klampen ons vast
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aan een veelal imaginair verleden, dat onze maat voor de toekomst wordt: alles wat
daarvan afwijkt, kan alleen maar als een achteruitgang worden beoordeeld.
In dit wonderlijke, maar o zo menselijke mechanisme moeten we de verklaring
zoeken voor het feit dat cultuurkritische remedies nooit werken. Dat komt namelijk
omdat ze bijna altijd een omkering zijn van de kwaal. Luidt de diagnose dat de zeden
vervallen, dan komt de remedie erop neer: die zeden dienen weer te herrijzen! Maar
dat is hetzelfde als wanneer een echte dokter tegen iemand die zojuist zijn beide
benen heeft verloren, zou zeggen: laat ze maar weer aangroeien!
Betekent dit nu dat we de hele cultuurkritiek beter vaarwel kunnen zeggen? Nee,
dat geloof ik niet, al is het maar om de eenvoudige reden dat we dat niet zouden
kunnen. Daarvoor is het genre ons, en ik sluit mijzelf niet uit, te dierbaar. En daarvoor
blijft die permanente verandering te moeilijk om te accepteren. Op een gegeven
moment zegt iedereen: met veel heb ik mee kunnen gaan, maar hiermee - over mijn
lijk! Dat laatste is dan ook meestal wat er gebeurt: tegen de grote veranderingen van
de geschiedenis staat ieder verzet machteloos en wie desondanks een poging waagt,
wordt simpelweg opzij geschoven. In Elementaire deeltjes schrijft Houellebecq, naar
aanleiding van wat door hem een ‘metafysische omwenteling’ wordt genoemd: ‘Geen
enkele kracht kan haar tegenhouden - geen enkele kracht, behalve een nieuwe
metafysische omwenteling’.
Daarover gaat in feite zijn roman. Het merendeel van de tekst verhaalt van de
gevolgen van de metafysische omwenteling die in de zeventiende eeuw - uit naam
van de wetenschap - een eind maakte aan de christelijke wereldbeschouwing. Daarvoor
in de plaats kwam een materialisme, dat na in de jaren zestig van de vorige eeuw te
zijn ontaard in liederlijk individualisme en hedonisme, rijp was geworden om op zijn
beurt te bezwijken - aldus de verteller van de roman, die het product blijkt te zijn
van weer een nieuwe metafysische omwenteling. Hij leeft in de toekomst, in het jaar
2079, en is een vertegenwoordiger van een nieuw, gekloond mensdom, dat eindelijk
bevrijd is van de fatale bijwerking van de geslachtsdrift. Hoe noodzakelijk die
bevrijding was, weet Houellebecq bij monde van zijn verteller meer dan duidelijk te
maken aan de hand van de tragikomische levenswandel van de beide broers Bruno
en Michel Djerzinski.
Benaderen we Houellebecq als was hij een normale cultuurcriticus, dan zou je dus
kunnen zeggen dat hij in Elementaire deeltjes een uitermate alarmerende diagnose
stelt van de toestand van de moderne westerse cultuur (ten prooi als deze is aan
verwoestende consumptiedrift, narcistische seksobsessie, totaal normverlies en
dodelijk geweld) en er tegelijk de remedie bij levert, namelijk: genetische manipulatie,
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waardoor het kwaad bij de wortel kan worden aangepakt. Eind goed, al goed! Dat is
ook de conclusie van de verteller van de roman, die een paar keer sereen de lof zingt
van de gelukzalige toestand na de laatste metafysische omwenteling.
Eindelijk een remedie die werkt! Maar dat is geen kunst, zal men zeggen, want
dit alles gebeurt in een roman - het is dus, goed beschouwd, wél kunst, literaire kunst
om precies te zijn. Dat klopt natuurlijk, maar hoe staat het met de cultuurkritiek die
zich niet in de gedaante van een roman presenteert? Is zij niet ook voor een belangrijk
deel literair van karakter? Zo hebben de cultuurcritici het uiteraard nooit bedoeld:
Rousseau, Spengler, Benda, Ortega y Gasset en Huizinga draaien zich om in hun
graf, en laat hun nog levende nazaten het niet horen!
Toch ben ik ervan overtuigd dat het juist de literaire inslag van het genre is, die
maakt dat we van de cultuurkritiek blijven houden, ook al slaagt zij er nooit in om
dat wat zij aanbeveelt voor elkaar te krijgen. Gelukkig doet de cultuurkritiek wel iets
anders: zij verschaft troost voor de onontkoombaarheid van de veranderingen. Hoe?
Door ertegen tekeer te gaan, door die veranderingen in een diep bezorgde diagnose
af te schilderen als een enkele reis naar de ondergang van de beschaving. Op deze
manier valt de lezers, die zich huiverend mee zorgen hebben gemaakt, de troostrijke
gewaarwording ten deel dat het in elk geval niet aan hen heeft gelegen. In commissie
met de cultuurcriticus hebben zij geprotesteerd tegen de fatale koers die hun cultuur
is ingeslagen - en zo wennen ze, langzaam maar zeker, aan de verandering die, zonder
dat zij zich er goed en wel van bewust zijn, ook aan hun deur niet voorbij is gegaan.
Het ideaaltype van de moderne cultuurcriticus is voor mij de man of vrouw, die
een vlammend protest tegen de digitalisering van de cultuur schrijft op een personal
computer.
Michel Houellebecq is in zijn romans minder naïef. Dat is overigens niet alleen
zíjn verdienste, maar ook die van het genre van de roman. Het verhaal, de personages,
de diverse stijlregisters die hij kan bespelen, geven de romanschrijver veel meer
instrumenten in handen dan de normale cultuurcriticus heeft om zijn visie op de eigen
cultuur onder woorden te brengen. De valkuilen waarin zo'n cultuurcriticus zijns
ondanks tuimelt, kan een romancier doelbewust opzoeken. Met dat wat voor de
cultuurcriticus heilige ernst is, kan hij een serieus spel spelen. Niets verplicht hem
om consequent te zijn of zichzelf buiten schot te houden. Liever niet zelfs, maar de
mogelijkheid om diverse personages te kiezen maakt dat hij zich niet als een man
uit één stuk hoeft voor te doen.
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Zo heeft Houellebecq zijn cultuurkritiek verdeeld over Bruno en Michel: de een
belichaamt de diagnose, de ander de remedie. Maar doordat beiden met gelijke
empathie en inzet worden beschreven is de totaalindruk er een van innerlijke
verscheurdheid, een verscheurdheid die trouwens ook binnen de hoofdpersonen
bestaat. Bruno walgt en wordt letterlijk gek van zijn blinde seksverslaving, maar kan
er niet buiten; Michel verheft zich boven de menselijke behoefte aan geluk, maar
blijft het gemis ervan altijd betreuren. Alleen de nieuwe mens heeft van zulke
tegenstrijdigheden geen last meer en vormt daardoor een verhelderend contrast, dat
het getob van de oude mens des te beter doet uitkomen. Zoals Houellebecq het zelf
eens heeft uitgedrukt: in de literatuur gaat het erom de ‘contradicties die mij
verscheuren’ tot uitdrukking te brengen.
In de gangbare cultuurkritiek worden juist die contradicties, de gevolgen van de
verandering welke zich aan de cultuurcriticus zelf voltrekt, toegedekt. In een roman
kunnen ze openlijk naar buiten treden, om binnen het imaginaire kader van het verhaal
hun vertroebelende werk te doen. Daardoor wordt de diagnose een directe ervaring
- in plaats van een afstandelijk oordeel te blijven. En kan de remedie, zoals in
Elementaire deeltjes gebeurt, worden voorgesteld als iets dat reeds is gerealiseerd.
Nu is die remedie bij Houellebecq anders dan bij de meeste cultuurcritici. Het gaat
bij hem niet om een omkering van de kwaal, maar om de gerealiseerde utopie. De
remedie valt dus buitengewoon drastisch uit; wat zij met zich meebrengt is niets
minder dan het einde van de mens zoals we die tot nu toe kennen, en juist daardoor
daagt zij ons uit om de pijnlijke vraag of we echt van onze tekortkomingen verlost
willen worden op het scherp van de snede te stellen en te beantwoorden. Zonder de
mogelijkheden van de literaire fictie had dat niet op zo'n indringende wijze gekund.
Wat Michel Houellebecq met zijn roman mij pas ten volle heeft doen inzien is
welke remedie er hoort bij het door mij gediagnostiseerde onbehagen met de gangbare
cultuurkritiek: in plaats van een vergeefse poging te doen haar literaire gehalte te
verbergen, zou zij er beter aan doen openlijk en volledig literatuur te worden.
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De gevoelloze emotie
Stefan Hertmans
We beleven emotionele tijden
Waar men ook kijkt, commotie is de norm, intensiteit de vorm. Niets ontsnapt aan
de totale mobilisering van de gevoelens; niet de keuken, niet de leefkamer, niet de
slaapkamer, en al zeker niet de kelder die, sinds een nationale image-catastrofe dit
kakelende landje trof, definitief tot het terrein van de kindergruwel is vervallen. Wie
een rustige dag heeft doorgebracht met een goed boek lezen, weet niet wat hij beleeft
wanneer hij 's avonds televisie kijkt: vertrokken gezichten, krampende handen,
gierende stemmen, chaos en rumoer, de wereld in brand, en op het scherm liefst een
anchorman met een pruilmondje waarop het plaatsvervangende lijden, het mede-lijden,
te glimmen staat als honing op een haring. Heeft hij dit over zich heen laten komen
- inmiddels in het pijnlijke besef dat hij iets volslagen fouts heeft gedaan door afzijdig
te zijn, en dat boeken lezen inmiddels kan worden aangerekend als schuldig verzuim,
omdat engagement in deze tijden alleen nog valt af te lezen aan de mate van nervositeit
die iemand ontwikkelt achter zijn televisiescherm - dan krijgt hij vervolgens een
aflevering van een soap te zien waarin huilen, tieren, elkaar afblaffen, hoge
schrikgilletjes en bewogen stemmen hem definitief gaarstomen voor een
geëmotioneerde nachtmerrie. Bovendien heeft hij de taak zijn ook al niet van heftige
emoties gespeende huisgenoten te betrekken bij zijn verwondering, verontwaardiging
en ethische bekommernis, en dit liefst niet als een koud analyserende kikker met oog
voor paradoxen en absurditeiten, maar als een Betrokken Mens die door de feiten
stormt als de beroemde stier door de porseleinkast. Emotionele opstoten wekken bij
de nu gerevolteerde huisgenoten wellicht nog een hevige reactie op, want iedereen
is gevoelig voor gevoelens, dat triggert en dat schiet maar raak. De geëngageerde
mens is meer dan ooit een emotionele woordmens geworden: hij moet
handenwringend zijn niet gevraagde mening debiteren aangaande Irak, de Koerden,
de gevolgen van de Rwandese wreedheden, de Gazastrook, hij moet zich 's nachts
het hoofd breken over het verantwoord gebruik van het woord genocide, hij moet
zich opwinden over documentaires betreffende gebieden die hij verder van haar noch
pluimen kent, en bij dit alles lijkt hij of zij onophoudelijk bevreesd om toch niet
voldoende betrokken te lijken.
De geëngageerde mens beschikt over geglobaliseerde emotie - iets waarvan de
Duitse filosofe Hannah Arendt reeds zei dat het niets betekende omdat je niet van
abstracta kunt houden. Nu is die
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betrokkenheid natuurlijk gauw gekocht: spierarbeid in de aangezichtsstreek is een
hoog ontwikkelde aangelegenheid, ons in krantenbijlagen wekelijks en ten overvloede
gedocumenteerd door inmiddels al even geëmotioneerde geneesheren-specialisten,
die zich steeds intenser met een soort chemisch pendant van zielen dan wel met het
genezen van spieren en klieren lijken in te laten, met alle gevolgen vandien voor hun
steeds hysterischer wordende patiëntenbestand en de oplopende kosten van de
ziekteverzekering, waardoor op hun beurt de ministers gedwongen worden op
emotionele wijze getuigenis af te leggen van hun betrokkenheid bij dit probleem.

Spiegelneuronen
De afgelopen jaren is er in de randgebieden van medische wetenschap en
psycho-analyse redelijk wat afgesoebat aangaande de zogenaamde spiegelneuronen
(ofwel mirror-neurons, om in de lingua franca te blijven). Spiegelneuronen triggeren
impulsen die men mimetisch of nabootsend van aard zou kunnen noemen, althans
zo wil het de gepopulariseerde wetenschap: nog voor er een oordeel is geveld, nog
voor we iemand kennen of zelfs maar volledig waarnemen, zou er al iets ‘afgeschoten’
worden in het neurale systeem dat beantwoordt aan een impuls, die we normaliter
alleen in ‘actieve’ staat nodig hebben. Neuronen die ik trigger wanneer ik
daadwerkelijk van een muur zou vallen, vuur ik in mindere mate ook af wanneer ik
een filmscène bekijk waarin zoiets gebeurt. Die spiegelneuronen zouden inmiddels
zelfs verantwoordelijk blijken voor alles wat we ons sociaal gevoel zouden kunnen
noemen: ze zouden ons immers in staat stellen ‘betrokken’ emotionele en
verstandelijke chemie te ontwikkelen nog voor we weten waar we precies bij
betrokken raken. Wie ziet lachen heeft zin om te lachen, wie ziet huilen om te huilen,
wie ziet kotsen wordt misselijk, wie seks ziet bedrijven krijgt er ook zin in, wie
iemand een ander ziet aftroeven krijgt zin in geweld, meestal tegen de agressor.
Met redeneringen zou dit in eerste instantie niet veel te maken hebben, daarvoor
is het te onmiddellijk en te constitutioneel in de mens aanwezig. Dat betekent
niettemin dat men toch nog steeds terecht kan bij de oude Kant, die ons tot praktisch
redenerende, morele wezens verklaarde die in de anderen konden ‘lezen’ wat er van
henzelf werd verwacht. Voor de hedendaagse mens is dat ‘wie goed doet, goed
ontmoet’ bewustzijn erg ouderwets geworden. Nochtans behoort de gedachte dat de
mens een mimetisch wezen is tot de basisbegrippen van onze westerse samenlevingen.
Opvoeding steunt op dit soort stimulus-response; het kind wil, nog voor het weet
wat nabootsen is, alles precies leren doen zoals de grote wezens waarvan het eten
krijgt toegestopt. Mimetische reacties behoren tot het wezen van de mens. Er is dus
wel degelijk een lange traditie aan te duiden in de
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aanmaak van ons mensbeeld, waarin alle ruimte is voor de wederzijdse emotie. Maar
er is iets gaande met de overspanning van de emotie, waardoor haar sympathische
aard lijkt te vervallen tot een louter geconditioneerde impuls.
Sinds het uit de States geïmporteerde neo-darwinisme hand in hand kan gaan met
allerlei bakerpraatjes aangaande onze biologische gedetermineerdheid, zijn gebieden
als seksualiteit, emotionele beleving en sociaal gedrag weer verklaard tot het terrein
van paleolithische machtsontplooiing: mannen zijn van Mars, vrouwen van Venus;
tien jaar zogenaamd ernstig onderzoek later dan toch weer niet, dan zijn mannen van
Venus en vrouwen van Mars en moeten ze beiden in therapie; mannen op jacht,
vrouwen aan de haard als bladerenverzamelaars. Pratende vagina's leren huilen,
pruilende penissen steken na dure behandelingen weer de schuldbewuste kop op, de
grote teen heeft geleerd emotioneel te reageren op oosters deskundige naalden en
handen, de hypofyse-klier krijgt ongeëvenaarde nieuwe ervaringen te verwerken, en
uitgeput van al die emotie kan het geteisterde lichaam dan een weekendje bijkomen
op een all-in-city-trip met exclusieve spavoor-tweeverdieners. Waarna men de
maandag op kantoor in huilen of lachen uitbarst omdat het zo'n deugd heeft gedaan.
Evolutionaire verklaringen voor het ontstaan van onze emoties, wijzen steeds op
een vorm van functionaliteit: emoties werden ontwikkeld om te overleven in
gevaarlijke situaties, het aanmaken van bepaalde chemische stoffen vanuit het limbisch
brein is fundamenteel voor snelle reacties. Wat in de honderdduizend jaren van
overleven in kleine samenlevingen genetisch werd opgebouwd, bepaalt nog steeds
ons gedrag. Toch laten dergelijke verklaringen ons steevast in de steek wanneer ze
worden ingezet om impulsief gedrag van opgeleide stedelingen van vandaag te
verklaren.
Het spreekt vanzelf dat in een dergelijke context de spiegelneuronen een verhaal
zijn voor de grote media. Losgemaakt uit hun wetenschappelijke context kunnen ze
dienen als het flodderig bewijs dat de mens slechts een verzameling impulsen is, een
vat van stimulus-response actoren die hem vrijpleiten van ongeveer elke directe
verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden. Dat heeft onder meer tot gevolg dat
emoties uiterst ‘self centred’ worden: omdat het demonstreren van grote emoties
losraakt van de vraag waarom, waartoe en voor wie, en men vooral begaan is met
het in beeld brengen van de eigen emoties. Waarop ze gericht zijn, lijkt er steeds
minder toe te doen.

Gevoelloze emotie
In een aantal gevallen vertoont onze samenleving een samengaan van verharding en
verweking die symptomatisch is voor wat we hierboven beschreven. De hoog
oplaaiende emoties gaan nogal eens gepaard met een verbluffend gebrek aan
invoelingsvermogen met hen die
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werkelijk ons medeleven nodig hebben.
Ik ben begonnen deze overwegingen neer te schrijven na het zien van een
programma laat op de avond op een Vlaamse televisiezender, waarin een stel dertigers
werd geïnterviewd aangaande hun job als seks-entertainers, zoals ze zich lieten
noemen. Beiden, man en vrouw, spraken op een hoogst rustige, open manier en - je
kunt het niet anders typeren - als professionele mensen. Je kon zo denken dat het
over twee druiventelers, bergbeklimmers of agogen ging. Het meest leken ze uiteraard
op zelfverklaarde leraren die een beetje een speciaal vak onderwezen en graag bereid
werden gevonden daaromtrent enige opheldering te verschaffen teneinde de
breeddenkendheid in de samenleving mee aan te helpen zwengelen. Het onderwerp
waarover ze het hadden werd, uiteraard met emancipatorische bedoelingen van de
programmamakers, op een zo open, emotieloze manier belicht, dat het obsceen werd
in morele zin: de vrouw, reeds naakt en met wat kinky make-up voor de aanstaande
fotosessie, vertelde rustig dat anaal en dubbelgepenetreerd wel leuk was met vrienden
en zo, en tja, er viel hier en daar wel eens een misbruikje te noteren, maar de meeste
mensen met wie ze werkte waren sympathiek; de man zelf verzekerde dat hij eerder
het passieve type was en dus liever werd gepenetreerd dan zelf anaal te penetreren;
tijdens het gesprek lette hij er goed op voordelig in beeld te blijven. Het gesprek
kabbelde rustig en vredig verder, waarna de twee zich aan een fotosessie
onderwierpen, waarvan ze de resultaten haast kirrend samen voor de televisiecamera
bekeken, zichzelf duidelijk ettelijke malen geweldiger en aantrekkelijker wanend
dan de verbaasde televisiekijker genoopt was vast te stellen. Wat me daarin trof was
juist de herkenbare rationaliteit, omdat die sloeg op iets dat model staat voor het
‘andere’ in ons - onze emoties, driften, de chemie van onze hormonen, onze opwinding
en al dan niet duistere verlangens. Dat alles werd gereduceerd tot de producten van
een soort gezondheidssupermarkt, waarin elke réden waarom men zoiets zou doen,
zelf twijfelachtig werd: want als men er zo weinig om maalt als deze enigszins
vermoeid lijkende apostelen, waarom zou men het dan doen, tenzij voor de lust?
Juist die lust leek vervangen door professionele, tuttige wijsneuzigheid, zodat de
conclusie vaststond: dit alles, de hoogste lust van weleer, is ook maar een manier
om je boterham te verdienen. De doorgeëmancipeerde seks is een monster van
pseudo-stoïcijnse a-patheia.
Wat in deze emotioneel leeggemaakte seks opvalt, is dat men er louter technisch
over spreekt en geen emotie meer ondervindt bij het zien van het gelaat, laat staan
het lichaam of het geslacht van de ander. Alles is pure, vriendelijk lijkende
genotseconomie. De pornoster is werkelijk de mens van de gerobotiseerde eeuw: het
lijkt allemaal uiterst menselijk, je drinkt een spaatje tussen-
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door, je maakt een praatje met de mevrouw van wie je straks, na anale penetratie,
het gelaat gaat onderspuiten, vraagt hoe het nog met haar man en kinderen gaat, en
belooft by the way dat het fijn zal zijn met haar te werken. Wie hier bedenkingen bij
heeft, of het zelfs bedenkelijk vindt, diffameert zichzelf: die moet wel benepen,
conservatief of ouderwets zijn.
Deze oefening in emotionele abstinentie bij seks, juist op het domein dat vroeger
het doelwit van seksuele abstinentie was, is opmerkelijk. Zoals het vroeger verboden
was aan seks te denken of te doen, is het deze mensen verboden aan emoties te doen.
Het selectief onbewogen kunnen aanzien van ervaringen die gewoonlijk tot het
domein van de menselijke emoties behoren, bevat een onheilspellende training die
op politiek vlak funeste gevolgen kan hebben. Het is bekend dat fascisten zelden
taboes over seksualiteit koesteren; veeleer lijkt hun het heldendom van de emotionele
abstinentie een bewijs van een heroïsch leven, omdat het niet betrokken raken bij de
ander hen een vorm van soevereiniteit toeschijnt.1
Juist het volslagen gebrek aan invoelingsvermogen bij lieden die op andere
gebieden grote sentimenten koesteren, maakt duidelijk hoe de gevoelloze emotie
werkt: men verdringt de ware reden waar emoties eigenlijk over moeten gaan, toont
hoe gelijkmoedigheid kan werken, ook in extreme situaties - allemaal zeer eerbaar
en te volgen dus - maar past het toe op een gebied waar het absurd is om dat te doen,
ook al hoeft men dan weer niet perse in schreeuwerige of pathetische invullingen
van seksualiteit te vervallen om hier moeite mee te hebben. Met andere woorden:
mensen sturen het oorspronkelijke schema van hun zogenaamde spiegelneuronen
blijkbaar in de war via oefeningen die teruggaan op De Sade, het genie dat deze
evolutie twee eeuwen geleden al ten einde had gedacht. Niet dat ik die twee brave
sekswerkers ook maar ergens van wil verdenken, maar op filosofisch niveau hebben
zij de loskoppeling voltrokken die zoveel mensen heeft geschokt in de banale,
gelijkmoedige reacties van Eichmann, toen bleek dat die over een volkomen
gelijkmoedigheid beschikte in een extreme situatie... Als een deugdzaam leven, zoals
Marcus Aurelius voorhield, een leven van gelijkmoedigheid is, dan had Eichmann
een soort boeddhistische trance bereikt van olympische allure.
Het is misschien te overhaast om te beweren dat de huidige economische,
technologische en emancipatorische tendensen voor een backlash van hetzelfde effect
hebben gezorgd, maar men hoeft niet al te diep na te denken om parallellen te zien.
Het feit dat miljoenen mensen erin slaagden hun normale gevoelens van medeleven
te verdringen voor bij nacht en ontij uit hun straat weggesleurde weerloze buren
tijdens de jodenvervolging, stond daarbij model. Inderdaad zou kunnen blijken dat
de jodenvervolging niet een unicum was, maar een langzaam en onstuitbaar

1

Zie de uitgebreide studie over Pasolini's film Salo in Frank Vande Veire, Neem en eet, dit is
je lichaam, Fascinatie en intimidatie in de hedendaagse cultuur, SUN 2005.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

152
groeiende en extreme prelude, waarin de intermenselijke relaties door technologische
subsituten ontregeld raken.

Het cognitieve mededogen
Misschien moeten we ons toch eerst eens afvragen wat de waarde van een emotie is.
Is ze nodig voor een zinvol leven? Wat is haar oorsprong, haar werking, haar resultaat?
Wat levert ze de samenleving op? Wat levert ze het individu op? Hoe egoïstisch is
het om te willen voelen? Hoe leidt het af van de essentie, of brengt het ons juist
dichter bij een essentie?
In haar monumentale studie over de emoties, Oplevingen van het denken, heeft
Martha Nussbaum gepoogd om aan de hand van een indrukwekkend aantal
voorbeelden uit de grote literatuur, aan te tonen dat de emotie tot het cognitieve
terrein behoort, dat wil zeggen: dat we emoties inzetten bij rationeel gefundeerde
percepties, bij sociale vaardigheden, in het bepalen van onze eigen positie, in het
omgaan met ervaringen, in het manipuleren van herinnering en bij het proberen grip
te krijgen op situaties, allemaal acties die redelijkheid veronderstellen. De emotie is
geen moment van onredelijkheid waar de bewuste mens het laat afweten met het
doel ‘uit zijn dak te gaan’ zoals het in de gedachteloze genotseconomie moet heten,
maar juist een heftige opleving van herinnering aan eigen ervaringen of projecties
die steunen op deels verdrongen hoop, ontreddering of verlangen. Daarmee keerde
Nussbaum zich tegen de grote polarisatie die de westerse cultuur grotendeels getekend
heeft: die van een oppositie tussen emotie en ratio. Haar onderzoek was erop uit aan
te tonen dat de stoïcijnse traditie juist altijd heeft getracht de emotie te kanaliseren
op humanistische gronden. Bij Nussbaum speelt het vermogen tot mededogen een
belangrijke rol; empathie is een actief genererend vermogen, waardoor posities
worden hertekend en waarden opnieuw berekend. Wie zonder empathie wil leven,
nadert al gauw de kilte van de alleenheerser en de van moraal verstoken scepticus.
Stoïcijns leven mag dus niet worden verward met onverschilligheid; inleving kan
een vorm van sociale cohesie vormen, die samenlevingen ervan afhoudt volkomen
gevoelloos te worden voor anderen. Gebrek aan mededogen duidt volgens Nussbaum
(net als volgens de meeste psychoanalytici) op onvolwassenheid, op een storing in
de ontwikkeling van een persoonlijkheid. De gevoelloze seks van de soevereine
sekswerkers van daarnet is dus een teken van een hiaat in de emotionele ontwikkeling,
ze lijken op eerstejaars in de sadeaanse academie van de soevereiniteit en vertonen
sterk narcistische fixaties. De smalende blik van de soevereine homo academicus
die elke opleving van het denken veroordeelt als hysterie, is al even gestoord: hij is
het slachtoffer van een hubristikè diathesis, zoals Aristoteles het noemde - een over-
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moedige houding. Die houding, ook wel ataraxie genaamd, treffen we meer dan eens
aan in de culturele kritiek; vaak spreken recensies van evenementen, concerten of
boeken met afkeer over de daarin getoonde emoties, en suggereren ze dat zoiets not
done is, terwijl dergelijke critici vaak volstrekt overspannen emoties vertonen als ze
ook maar even worden tegengesproken. De gedachte aan de ontroering van de ander
veroorzaakt ongemak omdat ze ongelegen komt; in die zin is scepticisme vaak een
verholen vorm van zelfbehoud, die geen rekening wenst te houden met de
mogelijkheid dat men zelf in een dergelijke situatie kan belanden (een zelfbehoud
dat alleen maar kan ‘overleven’ door te proberen niets te voelen, wat het einde zou
betekenen van een specifiek menselijk leven - want overleven is een minderwaardige
vorm van leven, alle heroïsche heisa ten spijt). Lachen om de emoties van de ander
verbergt vaak de angst dat men het slachtoffer zou worden van diezelfde
gemoedsaandoeningen; het verbergt eigenlijk schaamte, die ook een morele
component kan hebben.
Anderzijds zit in elke onderdrukking van emoties, daar waar ze eigenlijk wel
thuishoren, een enorm potentieel aan fascinatie. Het wereldwijde dwepen met
Hannibal Lecter, de glansrol van de lucide psychopaat in Silence of the lambs, verraadt
de ‘gap’ in ons eigen emotionele bevattingsvermogen. Dergelijke fascinaties gaan
hand in hand met het eindeloos genieten van de gruwelijke en hysterische expressies
in een film als The Shining: excessieve emotie en gevoelloosheid zijn dialectisch
met elkaar verbonden. Vandaar dat ze op maatschappelijk vlak zo makkelijk een
ontwrichtende werking kunnen hebben.
Van deze tweespalt is het maar één stap tot wat men wel eens de
holocaust-pornografie heeft genoemd: de eindeloze lust van de ‘afschuw’ die men
beleeft aan een steeds weer opgeklopt medeleven dat eigenlijk nergens meer op slaat,
niemand iets oplevert, behalve narcistische tranen bij de zichzelf steeds weer als
politiek correct beschouwende mens, die zijn illegaal in het land verblijvende buren
met droge ogen kan zien oppakken op de dag dat hij zit te grienen voor de treurbuis.
Gebrek aan empathie gekoppeld aan overdreven sentimentaliteit wordt schrijnend
duidelijk in de opgeklopte dierenliefde van lui die in roze satijn gewikkelde dode
schoothondjes zo ongeveer aan een staatsbegrafenis willen helpen, maar de zwerver
die voor hun naar het hondenkerkhof rijdende limousine loopt, het liefst van de
sokken zouden rijden. Dergelijke hysterische dierenliefde gaat vaak samen met een
opvallende mensenhaat, als ging het om een heftige, revanchistische rancune tegen
mensen waarin men ‘ontgoocheld’ is. Meer dan eens verschijnt de hysterische
dierensentimentalist als een mislukt sociaal individu; de ware dierenliefde zou het
pendant moeten zijn voor
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de empathie voor elk ‘ander’ levend wezen, dus in de eerste plaats voor de medemens;
in die zin behoort de evenwichtige dierenliefde wel degelijk tot de grammatica van
het humanisme. Wie de onschuld, de trouw en de liefde van zijn hond aan het bezingen
is, laboreert heimelijk vaak aan een affront voor zijn medemensen. Het compenserende
effect bevat onheilspellende aspecten voor een normale omgang met de complexe
eisen van een samenleving. Overkill aan emoties verbergt vaak een dramatisering
van het dieperliggende wantrouwen voor het ‘gewone’ leven, dus een soort
onderdrukte angst voor de waarheid dat het leven iets zinloos heeft. Onvergetelijk
is de eindscène van J.M. Coetzee's Disgrace, waarin de hoofdpersoon een laatste
dode hond in de verbrandingsoven schuift, nadat hij van zijn verkrachte dochter heeft
geleerd dat historische schuld niet te delgen is. Het komt er dus voor de mens op aan
zich niet te stoten aan de twee uiterste polen - die van narcistisch sentiment enerzijds
en die van onvolwassen distantie anderzijds. Ook de heropleving van het religieuze
gevoel mag hier niet buiten schot blijven: ook daar heerst sinds de rockconcert-achtige
feestjes naar aanleiding van de dood van Karl Woytila en de installatie van een
schimmige figuur als Ratzinger een grote behoefte aan gedramatiseerde expressie
met grote emotioneel-mobiliserende dwang. Vooral vage religieuze gevoelens, die
zich enkel om een narcistische enscenering van nostalgie bekommeren (zie de Poolse
‘heropleving’), bevatten vaak datzelfde aspect van afwending van een samenleving
die moet aanvaarden dat ze onvolkomen is en altijd zal zijn. Sublimatie is een
gevaarlijke broedplaats voor de afwending van de problematiek van samenlevingen.

Massahysterie
Bij dat alles speelt het oefenen, het instuderen van hysterische mimiek, gevoelloze
reacties en heroïsch lijkende apatheia (‘cool’) via filmscènes een beslissende, nog
onderbelichte culturele rol. De stilering van de emotionele expressie in film is de
afgelopen decennia opvallend toegenomen; het gaat om een grammatica die heel
sterk en stabiel is in de Hollywood-film. Er zijn zo uit het hoofd tientallen typische
poses te bedenken die door acteurs in ongeveer alle situaties in zeer uiteenlopende
filmgenres worden gebruikt (een bepaalde wending van het hoofd gepaard aan een
bepaalde blik om onverschilligheid, wantrouwen, afkeer, of het enigszins verbeten
voornemen te tonen om geduldig te luisteren; een gestileerde oogopslag om
onheilspellende gebeurtenissen, een flirtpartij of een gewelddaad aan te kondigen;
telkens weer, bij zeer uiteenlopende acteurs in zeer uiteenlopende films, komen
diezelfde ingestudeerde trucs voor ‘het spontane’ terug en blijven blijkbaar zonder
enig probleem werken als authentiek emotioneel signaal voor hele grote groepen
mensen. Dergelijke
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massale stereotyperingen van de expressie van emoties zorgt natuurlijk voor een
even massaal reduceren van het scala van emotionele expressies bij kijkers. Steeds
meer mensen mimeren, meestal onbewust, loopjes, handelingen en uitdrukkingen
van door hen bewonderde acteurs en reduceren op die manier hun mogelijkheden
tot ‘eigen’ ervaring. De reductie van de menselijke expressie tot functionele, op
filmische communicatie gerichte grimassen, heeft tot gevolg - het woord van Ignatius
van Loyola indachtig dat geloof met het bidden komt en niet andersom - dat ook de
emoties zelf zich laten stereotyperen omdat ze verspreid worden via een reducerende
psychografie. Het zijn ook die sjablonen die mensen hanteren die door het gerecht
naar de reden van hun emotieloze houding tegenover hun slachtoffers worden
gevraagd: ze beschikken slechts over enkele emotionele hoofdkleuren als woede,
verdriet, wraak, en niet over de eindeloze gevoelsschakeringen die dergelijke emoties
met elkaar kunnen aangaan. Daardoor gaan ze ook sneller over tot de daad, en vaak
tot de fatale daad.
Grote auteurs hebben deze verschraling van emoties schrijnend laten zien in
personages die het slachtoffer waren geworden van economische, sociale en
psychologische omstandigheden; de hele traditie van de Brechtiaanse vervreemding
gaat op deze vaststelling terug, en ze is voortgekomen uit de stellingen van Max
Weber en Karl Marx aangaande de verschraling van levensgevoel bij massificatie,
industrialisering, ontworteling en groeiende onverschilligheid voor de affectieve
achtergrond van andere levens, maar ze was ook reeds aanwezig in Balzac's
schilderingen van een verzakelijkt innerlijk leven. Talloze romans uit de
communistische periode van de Oost-Europese landen illustreren wat er met de
emoties gebeurt in totalitaire contexten, onder tirannen, heersers van de bureaucratie
en de mechanisering van het wereldbeeld: zie de romans van Ivan Klima, Aleksandar
Tišma e.a.
Begonnen met de constatering dat emoties overal aanwezig zijn, merken we al
snel dat er haast geen emoties meer over zijn, maar stereotype houdingen die
herkenbare emoties moeten klonen. In die zin is, zoals door alle salon-intellectuelen
inmiddels tot in den treure toe werd gezongen, de pornografie de laatste avant-garde
van onze tijd: ze volvoert het destructieve deel van het moderne project tot in haar
laatste emotionele stuipen. De een orgasme fakende actrice heeft eigenlijk pas haar
doel bereikt als het faken als zodanig wordt herkend, als een grap bijna, want wie
nog zou denken dat ze dit voor haar boterham écht zou doen, die is niet goed bij zijn
hoofd. In die zin is haar emotionele schaarste een zelfbescherming, een ascese van
de professionele acteur, die weet dat het verdrongene tot een privé-sfeer behoort,
waarin het
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er heel wat minder soeverein aan toegaat. Haar heldendom ligt in het weigeren van
emoties aan de naamloze verschijning van de eeuwig opnieuw opduikende man,
omdat ze eigenlijk op een beter leven hoopt2.
Een zeer specifiek soort van gevoelloze hysterie wordt gevormd door de golf van
sentimentele, vaak politiek-correcte opstoten die de massa ondervindt bij
doodgeknuppelde zeehonden, scènes in geweldfilms, bij grote documentaires over
een romantisch onbesmet hard leven van dieren in extreme omstandigheden, kortom
bij model-slachtoffers van allerlei soort (als hun meelijwekkendheid tenminste
telegeniek in beeld werd gebracht), opstoten die moeiteloos hand in hand kunnen
gaan met volstrekte hardvochtigheid in de particuliere sfeer. Maar de sentimentele
hardvochtigheid toont zich ook in discussies over het recht op eindeloos rekken van
het zinloos leven van terminale patiënten, de onzinnige gedachte aan een schreiende
foetus die fundamentalistische christenen vol haat voor hun medemensen de straat
op drijft, de krijsend in brand gestoken vlaggen van politieke vijanden, het vertrapt
worden in massabewegingen die men juist opzoekt omwille van de opwinding, de
verabsolutering van de ‘echte emoties’ die massa-manifestaties als voetbalwedstrijden
opleveren, met de hele scala van uit hun dak gaande hysterisch roependen, die
eindeloze energie ontlenen aan het feit dat het ritueel inderdaad werkt: wie doet alsof,
krijgt het meteen ook heftig te pakken. Escalatie is de inherente dynamiek van alle
door adrenaline geleide manifestaties. Wie in de buurt van dergelijke massa's ook
maar zou durven opperen dat de emoties onecht zijn, loopt kans meteen op hysterische
en emotieloze manier gelyncht te worden: de waarheid is in dezen nu net wat met
alle geweld moet worden onderdrukt (dat men namelijk helemaal niets zou voelen
als men niet vooraf had besloten dat dit soort manifestatie straffe emotionele cash
moet opleveren; dan blijft er alleen iets absurds en bevreemdends over, en deze
ontmaskering lijkt op het aantasten van een levenszin, want alles is juist op dit genot
van de opgekloptheid gericht).3
Een van de kenmerken van hysterie is dat het lijdende subject is afgesneden van
zijn of haar werkelijke emotionele evenwicht en in woede ontsteekt als men dat
hem/haar aan het verstand probeert te brengen; de door adrenaline aangedreven illusie
is een blazende kat in het nauw. Wie zich op emotionele wijze aan de juiste kant
waant, is in staat dissidenten emotieloos uit te schakelen: zie de haat tegen critici
van Bush' Irak-politiek, die meteen van onpatriottische gevoelens werden beticht.
Misschien zijn nationalistische gevoelens wel het

2
3

Deze ervaring werd in de populaire kunst onvergetelijk gestalte gegeven door Tina Turner,
in de song Private dancer.
In de krant De Morgen bestond een vooraanstaand politiek journalist het enige tijd geleden
te stellen dat elke intellectueel die niet gevoelig was voor de emotie bij een voetbalwedstrijd,
eigenlijk geen intellectueel meer genoemd kon worden. Waarvan akte
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meest obscene voorbeeld van gevoelloze emotie: ze ontzeggen de gevreesde Ander
namelijk precies hetzelfde te voelen voor een ander soort ding...

Vitalisme
Al met al heeft de emotie op zich geen enkele inhoudelijke waarde zodat ze als een
leeg projectiel kan worden aangewend. Door de popularisering van de freudiaanse
theorie van de verdringing zijn er inmiddels hele generaties volwassen geworden die
menen dat men de emotionele demonen wekelijks uit de kelder moet halen tot ze
rond de tafel dansen als gedomesticeerde apen. Zoniet geldt men als ‘geremd’, als
‘gefrustreerd’, als ‘gereserveerd’ en moet men dringend aan een overdosis dramatische
spontaniteit worden geholpen, liefst onder vriendelijke morele chantage en met vlotte
betaling per overschrijving voor tien beurten.
Wat is er van het naïeve, later door nazistische leuzen besmeurde vitalisme uit de
jaren dertig geworden? Toen de jonge Jean Giono zich in de verlaten Zuid-Franse
streken tussen Banon en Forcalquier terugtrok, deed hij daar wat vele genootschappen
uit die tijd deden: de natuur en het romantische leven verheerlijken, vitalistische
leuzen slaken, dure eden zweren dat zij, de uitverkorenen, nooit zouden deelnemen
aan de onwaarachtigheid van het laffe burgerlijke bestaan (dat Giono later moedig
heeft gedragen, daar niet van). Na de verschrikkelijke kater van de totalitaire waan
durfde echter niemand nog over het vitalisme te reppen; bij ons werd Hendrik
Marsman in de quarantaine van de puberale emoties geplaatst, overigens grotendeels
ten onrechte. Vitalisme keerde terug als tam kindje toen het een facelift had ondergaan:
met dure nikes aan de voeten, in de nietsontziend door bossen jagende, aan het joggen
stervende zware rokers, in de met graagte malaria-oplopende kifrokers in Ghana,
Togo, India, you name it; in de oude, inmiddels helemaal verdwenen Camel-cowboy
en de beelden van ongerepte wouden met in hun blote gat krijsende, weerzinwekkend
bleke hippies; in de kinky sauna-feestjes, in de behoefte aan een eigen jaccuzzi, aan
trekbeugels en ander foltertuig om de spieren te verrekken, aan het zich hees
schreeuwen bij massale sportmanifestaties, bij het olympisch record langneuken, in
het op xtc en ander spul twee dagen door jiven, en in de dwangneurotische behoefte
aan vegetarische voeding, pseudo-genezende waanproducten en gevaarlijke proporties
aannemende smetvrees van allerlei gezondheidsfanaten, die bereid zijn hun minder
gezond levende medemens met gezonde zin te verbouwen indien ze zich bedreigd
voelen in hun zuiverheidsverlangen. Maar toch, het gaat niet echt goed met het
vitalisme: het is zijn arcadische geheugen kwijt omwille van de totale mobilisering
van Arcadia.
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In het eerste hoofdstuk van Wie het paradijs kan verdragen, de binnenkort te
verschijnen nieuwe roman van Pam Emmerik, reist Lara Daniëls, een jonge, zeer
succesvolle fotografe, naar Mallorca, waar zij een rekening te vereffenen heeft met
haar familie. In het vliegtuig pikt ze een Spaanse man op met wie ze naar zijn
hotelkamer gaat.

Kijkschuld
Pam Emmerik
Een paar uur later trek ik de deur van de hotelkamer van de man achter me dicht.
Het is me gelukt. Ik heb een serie prachtige foto's gemaakt.
We zijn kalm van start gegaan, met een aantal klassieke portretfoto's. Toen ik ze
op de monitor van mijn fototoestel aan hem liet zien vond hij ze direct mooi. Dat
viel te verwachten. Wat mij betreft zijn ze oninteressant, niet meer dan een
weerspiegeling van het imago van de geslaagde zakenman dat hij wil uitdragen. Die
foto's wis ik straks allemaal. Daarna volgt een serie waarop we samen te zien zijn.
Op zijn best is het porno met een artistiek tintje. Die foto's wis ik ook. De tijd dat ik
het interessant vond om tegen een foto van mijn eigen gezicht aan te kijken,
vertrokken in een grimas als een doodsstuip omdat ik een orgasme krijg, ligt achter
me. Bijna iedereen kan zwemmen, bijna iedereen kan een ei bakken en ook bijna
iedereen kan klaarkomen. Niet iets om interessant over te doen.
Nee, het is alleen de laatste serie foto's die ik gemaakt heb, waar ik enthousiast
over ben. Verdwenen is zijn pose van geslaagde zakenman, afgeschild als een banaan,
de schil nonchalant weggegooid. Naakter dan naakt staat de man er op, in míjn
ondergoed. Hij draagt mijn zwarte, met roosjes versierde bh en mijn hoogopgesneden,
zwartkanten slipje. Zijn harige ballen puilen aan beide kanten van de slip uit. Een
andere foto laat de man staand zien, met mijn slipje halverwege zijn dijen geschoven
en zijn pik in het centrum van het beeld. Hij is duidelijk trots op zijn pik, gezien het
koesterende gebaar waarmee hij hem met zijn handpalm ondersteunt, alsof zijn erectie
te zwaar is om te torsen.
Op weer een andere foto kijkt de naakte man recht in de camera. Zijn mond is
slordig opgemaakt met knalrode lippenstift. Hij grijnst als een clown. Op de
achtergrond zie je de parafernalia van zijn zakenmannenbestaan op een hoopje bijeen
liggen: kostuum, overhemd, stropdas, zakcomputer, mobieltje, portefeuille, los
muntgeld, een groot, glanzend horloge. De afgestroopte slangenhuid van een stressvol
bestaan, eenzaam genoeg om af en toe een ander te willen zijn. Een bastaardwezen
tussen man en vrouw, dat je kunt oproepen en laten verdwijnen wanneer je maar
wilt. Of beter gezegd, wanneer ík dat wil.
De man weet het niet, en hopelijk komt hij het ook nooit te weten,
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en zijn vrouw ook niet, maar over een half jaar hangt hij fullcolor levensgroot
afgedrukt aan de wanden van hippe galeries in New York, Tokio, Amsterdam en São
Paulo. Dan vliegen de afbeeldingen van zijn pik ongetwijfeld als warme broodjes de
galeries uit. Want seks verkoopt. En wat mensen aanzien voor kinky seks nog meer.
En als het dan ook nog eens kunst blijkt te zijn: des te beter. Geloof me, dat drek
kunst kan zijn is veruit de beste marketingtruc van de laatste honderd jaar. En alles
wat je er voor nodig hebt is een kunsthistoricus, die een geleerd essay schrijft met
een pakkende titel als ‘De bidmat van het vlees’, waarin hij Chinese erotische prenten
uit de tijd van de Mingdynastie en prehistorische vruchtbaarheidssymbolen uit het
Middellandse Zeegebied in verband brengt met jouw werk, en dan zijn alle
belemmeringen om een van jouw foto's aan te schaffen en er thuis lekker op te gaan
zitten geilen overtuigend weggenomen.
Het zou overigens een misverstand zijn te denken dat de man op de foto gewoon
de zoveelste travestiet is. Als je de beelden oppervlakkig bekijkt heeft hij de schijn
tegen, met zijn sexy vrouwenondergoed en roodgestifte lippen, maar ik blijf het toch
een misverstand vinden. Ik denk dat het hem veel eerder te doen was om een situatie
op te zoeken die hij niet meester was, dan dat hij zich per se als vrouw voor wilde
doen. En wie kent er niet het verlangen door de spiegel heen te stappen en een andere
wereld binnen te gaan? Travestie is slechts de uiterlijke vorm waarin dat verlangen
zich ditmaal, bij deze man, heeft gemanifesteerd.
Wanneer mijn werk tentoongesteld wordt vragen mensen me vaak hoe je iemand zo
ver kan krijgen dat hij zich fysiek en mentaal totaal aan je blootgeeft. Het antwoord
op die vraag is even verbijsterend als eigenaardig in zijn eenvoud: jij doet daar bijna
niets voor. Het is de camera die het werk opknapt, het is de camera die iemand prikkelt
tot overgave. Niet jij.
Natuurlijk ben je als fotograaf verantwoordelijk voor de keuze van het onderwerp,
de juiste belichting, een goede beelduitsnede, het formaat van de afdruk. En jij bent
het ook die de beslissingen neemt over de omstandigheden waaronder de foto's
gemaakt worden. Jij bent degene die risico's trotseert door een stel maffiabazen te
gaan fotograferen, of door af te reizen naar oorlogsgebieden. En helaas ben jij ook
degene die 's nachts in je hotelbed wakker kan liggen van de beelden die je hebt
vastgelegd, niet de camera, dat is slechts een doofstom ding dat geen mededogen
kent. Maar doofstom ding of niet, toch is het de camera die het verleiden van degene
die je fotografeert voor zijn rekening neemt en niet jij. Een lesje in nederigheid voor
elke fotograaf.
Hoe het precies kwam dat het de camera was die de geportretteerde tot overgave
dwong en niet de fotograaf, vond ik altijd een
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stuk moeilijker om te verklaren. Die kwestie werd pas opgehelderdtoen ik zelf, voor
het eerst van mijn leven, voor een collega poseerde.
Het was Peter Jansom, een oude vriend, die me had gevraagd om voor hem te
poseren. Peter is een Amerikaanse fotograaf die wereldberoemd is geworden met
zijn heftige naaktfoto's van imponerend lange vrouwen, die wijdbeens staand op
hoge stilletohakken de (mannelijke) toeschouwer zowel verlokken als intimideren.
Slechts gekleed in strakke tennisshorts en op vuurrode pumps met stilettohakken
stapte hij hoogbenig als een reiger door zijn studio heen en weer om onze fotosessie
voor te bereiden. Ik had het vermoeden dat Peter die pumps had aangetrokken om
mij, zijn stuntelige model, een beetje op mijn gemak te stellen.
Dat ging overigens niet zo gemakkelijk. Ik voelde me moe en suf vanwege de
jetlag. Ik snakte naar een dubbele espresso. Maar daar kon ik voorlopig naar fluiten.
Ik zuchtte diep. Mijn wil was even geen wet.
Peters assistente was sinds de vroege ochtend met me in de weer geweest. Ze had
mijn haar opgestoken zodat de lengte van mijn nek beter uitkwam. Mijn oksels waren
zorgvuldig onthaard en ze had mijn schaamhaar bijgewerkt tot een soort landingsbaan.
Mijn kleine schaamlippen, die naar buiten staken als nieuwsgierige plakjes rosbief,
waren door haar weer handig naar binnen gevouwen en vervolgens vastgeplakt met
een stukje huidvriendelijke tape. Ze was druk doende mijn lichaam van top tot teen
in te wrijven met een glanzende gel die mijn huid deed glimmen als een dure auto.
Hoewel ik niet preuts was en wel wat gewend op lichamelijk gebied, voelde ik me
lichtelijk gegeneerd door haar intieme aanrakingen. Peter leek zich niet aan een
onhandige emotie als schaamte te storen. Terwijl zijn assistente me onder handen
nam, zat hij naast me en maakte flauwe geintjes, de vorderingen die zijn assistente
maakte ondertussen met een slim reigeroog in de gaten houdend. Eigenhandig bracht
hij mijn schaamhaar nog wat beter in model. Zoals de meeste kunstenaars was Peter
een perfectionist.
Toen de voorbereidingen eindelijk achter de rug waren, werd ik poedelnaakt en
onelegant wiebelend op voor mij zonderling hoge hakken naar een klein houten
podium geleid, dat in het midden van de studio opgesteld stond. Met hulp van Peter
klom ik er op en ging ongeveer staan zoals ik dacht dat de vrouwen op zijn foto's
moesten staan. Peter liep keurend om me heen, af en toe zakte hij even door zijn
knieën, om me vanuit een ander perspectief gade te slaan. Hij gaf me korte, strenge
aanwijzingen hoe ik beter kon gaan staan. Flink rechtop staan, beval hij. Ik deed wat
hij zei, tenminste dat dacht ik, maar volgens Peter moest het nog veel flinker. Benen
uit elkaar, beval hij vervolgens en ik gehoorzaamde. Verder uit elkaar, spoorde hij
me aan. En knieën doorstrekken. Bekken licht naar achteren gekanteld. Borsten naar
voren steken. Schouders
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breedmaken. Breder! Ik maakte me zo breed mogelijk. Peter knikte goedkeurend.
Kin omhoog, Lara, drong hij aan. Hoger, natuurlijk. Voorhoofd rechthouden. Dat
laatste lukte me alleen door mijn nek onnatuurlijk ver uit te strekken. Ik deed mijn
uiterste best om Peters aanwijzingen zo goed mogelijk op te volgen, maar ik geloof
niet dat ik een erg vlotte leerling was. Toen het hem te lang ging duren kwam Peter
tegenover me staan en deed voor wat hij bedoelde.
Het was fascinerend om te zien. Een moment lang, grenzen van jeugd, sekse en
schoonheid moeiteloos overschrijdend, veranderde hij in een betoverend mooie,
uitdagende vrouw. En ik aapte hem na. ‘Je bent prachtig,’ fluisterde Peter hees in
mijn oor.
Het was verwarrend. Ik was een vrouw die een man nadeed die een mooie vrouw
uitbeeldde, en die daardoor pas mooi en sexy werd. Alsof verleidelijkheid een
geleende pose was, die je als een kledingstuk kon aantrekken en die verder niets
persoonlijks had. Op dat moment viel me in dat dat onpersoonlijke misschien juist
het effect was dat Peter met zijn foto's nastreefde. Al zijn modellen moesten samen
één vrouw voorstellen, het droombeeld dat Peter zich ooit van een vrouw gevormd
had. Zijn ideale vrouw, daar zocht hij in elke foto opnieuw naar. Naar het beeld dat
zich in hem vastgezet had, waardoor hij haar beter kon uitbeelden dan welke vrouw
ook. Ik had geen tijd om verder na te denken, want Peter gebaarde dat hij nog niet
helemaal tevreden was. ‘Je moet anders kijken, Lara.’ Ik vroeg hem te zeggen hoe.
‘Kijk maar alsof je je vijand voor je ziet staan.’
En dat was wat ik deed. Ik zette ogen op die blikkerden als dolken. ‘Je bent
beeldschoon,’ riep Peter uit en liep snel terug naar zijn camera. Hij vroeg niet wie
mijn vijand was.
En daar stond ik dan. Glimmend als een Cadillac, naakt en alleen. Starend naar
de camera alsof ik in het smoelwerk van de vijand keek. Met mijn geleende
schoonheid als een schrale troost voor het pijnlijke gevoel van verlatenheid dat me
bekroop.
En toen wist ik het, vanaf dat moment zou ik voor altijd weten wat het was dat de
camera tot een verleider maakte. Peter, die zojuist nog zo dwingend aanwezig was,
was ineens verdwenen. Voor me zag ik alleen de camera nog, een zwaarbebrild
donker oog dat me fronsend aanstaarde. En plotseling besefte ik dat de camera het
oog van de wereld was. Het was niet Peter, maar het oog van de wereld waar ik mijn
naakte lichaam aan onthulde. Iedereen, overal, keek naar me, de hele wereld nam
me op met een streng, schattend oog, alsof ik een rashond was die op een aantal
vastgestelde kenmerken beoordeeld diende te worden.
Beoordeeld én wellicht ook afgewezen.
De angst om afgewezen te worden schroefde mijn keel dicht.
Voor geen goud wilde ik te licht bevonden worden, er publiekelijk op gewezen
worden dat mijn lichaam geen Cadillac, maar slechts een opgevoerde Lada was.
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Hoeveel mensen hebben er niet nachtmerries waarin ze zich opeens poedelnaakt
tegenover van een menigte mensen bevinden? Het zijn dromen waar ze badend in
het zweet uit ontwaken. Dromen van onvoorziene naaktheid is natuurlijk niets anders
dan dromen van ontmaskering. Je bent gewogen en te licht bevonden en het ergste
is nog dat iedereen het heeft gezien. Iedereen heeft weet van je afgang. Ogen die
branden. Ogen die je overal volgen. Er is geen ontkomen aan.
Op zo'n manier ontmaskerd worden is een krenking waar voor de meeste mensen
onmogelijk mee te leven valt. En daarom, in hun ijver dat verschrikkelijke oordeel
te keren, wringen ze zich in alle bochten voor de camera, doen ze werkelijk alles om
in de smaak te vallen bij dat misprijzend starende rotoog van de wereld.
Tenminste, dat is wat ik deed, toen ik voor Peter poseerde. In mijn paniek was ik
tot alles bereid. Ik keerde mezelf binnenstebuiten om maar aanvaard te zullen worden.
Poseren is proberen de genade van de wereld af te smeken. Kijk maar eens goed
naar foto's en dan zie je het zelf ook. Mensen staan zichzelf te verkopen, als
standwerkers op de markt prijzen ze zichzelf aan, etaleren hun sterke punten, hun
lichaam verkrampt tot een smeekbede: hier ben ik, zie me staan, aanvaard mij, zeg
dat het goed is, schenk me genade, bedeel mij met liefde, verslind mij niet, laat me
leven, alsjeblieft. Alsjeblieft. Dankjewel.
Kijk nog maar eens goed naar mensen op foto's, langer dan je gewoon bent te
doen, kijk dwars door de glanzende laklaag van hun pose heen en zie hoe verlaten
ze zich voelen. Daar staan ze en onder hun pose zien ze er uit alsof ze eigenlijk
dolgraag door de camera heen zouden willen kruipen om bij jou op schoot te komen
zitten, want al proberen ze het manmoedig te verbergen, ze staan te creperen van
eenzaamheid.
Wij leven in een cultuur van eenzaamheid waarin eenzaamheid ontkent dient te
worden, we schamen ons voor onze eenzaamheid alsof het een misdaad is, erger dan
diefstal of brandstichting. En het is ook erger, het is een sociale afgang. En het ergste
van alles is: hoe langer je naar de mensen op foto's kijkt des te eenzamer worden ze.
Denk maar niet dat jij je op kijkonschuld kunt beroepen, je bent net zo goed
medeplichtig, want het is ook jouw blik die afstand schept, ze aan het oordeel van
de wereld blootstelt. We sluiten andere mensen op in hun eenzaamheid met onze
blikken.
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Kino / oog
Dana Linssen
Het is donker. Het is altijd donker als het begint. En dan is er licht. Zonder die twee
kan film niet bestaan. Donker. Licht. Aan. Uit. Ja. Nee. Hij. Zij. Hier. Daar. Tijd.
Ruimte.
Het is donker in de film waar ik het nu over ga hebben. Ik zocht hem laatst, omdat
ik op zoek was naar het mooiste beeld dat ik uit de filmgeschiedenis ken. Wat is
schoonheid? Filmliefhebbers willen nooit een antwoord op dat soort filosofische
vragen geven. In plaats daarvan stellen ze lijstjes samen. De tien mooiste filmscènes
aller tijden. De zeven gekste gedaanteverwisselingen van Johnny Depp. De drie
natste filmzoenen. De achttien eenzaamste uitzichten. Anderhalve filmmaker om
verliefd op te worden. De drie engste behekste boshut-films. En eens in de zoveel
tijd kiezen ze in een moment van overmoed de beste film die ooit gemaakt is.
Filmliefhebbers zijn dol op de overtreffende trap. Stiekem hopen ze dat uit hun
verzamelingen geselecteerde filmminuten vanzelf het beste, het mooiste, het schoonste
en het waarste opstijgt als een veelkleurige geest uit een fles. Maar ik moest kiezen.
Ik moest mijn ogen dicht doen, in het bioscoopdonker van mijn geheugen de 1600
watt xenonprojectorlamp aanflitsen, en zien wat daar vandaag op het programma
stond.
Gelukkig was het donker.
Sans soleil (1983) van Chris Marker begint met een vertelstem, die voorleest uit de
brieven die de fictieve cameraman Sandor Krasna (Marker zelf) schrijft tijdens zijn
reizen. Samen vormen die fragmenten een verslag van een filmmaker op zoek naar
de betekenis van zijn beelden. Die beelden en hun betekenissen verrassen hem vaak.
Het komt hem voor dat de dingen die hij ziet pas betekenis krijgen als ze in close-up
door het
oog
van de camera worden waargenomen, en ze in de montage met andere, ogenschijnlijk
willekeurige beelden mogen rijmen en vloeken. Alsof hij zegt:

de grenzen van mijn wereld zijn de grenzen van het kader
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Het meest iconografische beeld uit de filmgeschiedenis is ook een oog. Het is het
kino-oog van Dziga Vertov, uit Man with a Movie Camera (1929): een oog
weerspiegeld in een filmcamera. Is het het oog van de cameraman? Is het het oog
van de toeschouwer dat terugkijkt? Nee, het is de-camera-die-ziet. Het is het moment
waarop toe-schouwer, filmmaker en filmbeeld als het ware samenvallen, zodat het
als in een derderangs sciencefictionfilm uit de jaren vijftig tussen die drie polen
begint te gloeien en te stralen en er een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe objectiviteit
ontstaat, die groter, mooier en beter is dan de alledaagse die we in filosofie en
wetenschap beschrijven. De filmische werkelijkheid is zo echt, dat ze met recht
fantastisch mag worden genoemd. Het enige wat filmmakers doen is die fantastische
werkelijkheid zo geloofwaardig mogelijk overbrengen. Daarbij zijn alle middelen
geoorloofd en is bedriegen noodzakelijk. En ja, we hebben het voor het gemak over
alles wat film genoemd wordt. Hollywood, Russische formalisten, Franse
duvelstoejagers, musical en policier, avant-garde en documentaire, lowbudget, home
movie, sensatie, exploitatie. Als het maar bewegend beeld is, bedoeld om te kirren
en te koeren, te zingen en te smeken, te dwingen en te lonken, te lokken, te verblinden
en tegelijkertijd je ogen te openen. Om steeds maar weer je ogen te openen. Open
voor de wereld.
Vertov kende het kino-oog een grotere betrouwbaarheid toe dan het menselijke
oog. De Rus Dziga Vertov (geboren als Denis Abramovich Kaufman op 2 januari
1896, vijf dagen na de eerste officiële Parijse filmvertoning) was een van die
filmmakers voor wie de filmkunst bestaat bij de gratie van de onophoudelijke
(her)uitvinding van haar mogelijkheden en karakter; door films te maken die
tegelijkertijd betoveren en onttoveren, films die rekenschap afleggen van wat film
is. Hij was een dialectisch filmmaker, net als Jean-Luc Godard, Chris Marker, Lars
von Trier en al die andere drammers, pedagogen, ideologen en deconstructivisten
die zoveel van film houden dat ze niet zomaar gewoon films kunnen maken om geld
te verdienen en ons in vervoering te brengen (alsof dat niet al moeilijk genoeg is),
maar die films moeten maken om daarin hun theorieën over de wereld te onthullen.
Daarom sprak Dziga Vertov niet van kunst, want kunst (lees in hun terminologie:
bourgeois-kunst) sust ons in slaap. De ware film was voor Vertov een verslag van
een veldslag: de werkelijkheid. Al was dat in zijn geval - en is dat niet in elk geval
zo? - een poëtisch-ideologisch gekleurde werkelijkheid.
Vertov zei: ‘Onze ogen zien weinig en wat ze zien, zien ze slecht. Daarom heeft
de mens de microscoop gedroomd en daarna de telescoop uitgevonden. En nu heeft
hij de cinecamera geperfectioneerd, om diep in de zichtbare wereld door te dringen,
om visuele fenomenen te onderzoeken en vast te leggen, opdat dat wat nu gebeurt,
en dat
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waarvan we ons in de toekomst rekenschap zullen moeten afleggen, niet vergeten
raakt.’
Vertov vond zo'n beetje alles geoorloofd om die werkelijkheid zichtbaar te maken:
experimenten met ritme, tempo, compositie, juxtapositie, beweging, shots van het
cameramechaniek, van de handen van zijn vrouw Elisaveta Svilova aan de
montagetafel terwijl de film nog gemaakt werd, en steeds als een baken dat
knipogende kino-oog, waarnaar de filmgeschiedenis bij wijze van hommage nog
vaak teruggeknipoogd heeft.
Man with the Movie Camera is een van de minst geziene films uit de geschiedenis,
die iedereen niettemin ongezien gezien denkt te hebben. Het is een symfonie van
stadsbeelden die Vertov in de Oekraïne maakte nadat hij in Stalinistisch Rusland
min of meer in ongenade was gevallen. Voor Vertov en zijn tijdgenoten was de stad
een wonderlijk monstrum. Alle dramatische principes die je nodig hebt om verhalen
te vertellen vonden zij daar terug: traditie en vooruitgang, interactie tussen individuen
en hun sociale omgeving, de vaart en snelheid van het moderne leven. Net als Alberto
Cavalcanti's Rien que les heures (1926) en Walter Ruttmanns Berlin: Die Sinfonie
der Großstadt (1927) is Man with the Movie Camera een duizelingwekkende ode
aan een onontgonnen stadslandschap, de natuurlijke habitat van de filmpioniers van
het modernisme. We kijken er nu vaak met weemoed naar: wat was alles nog vol
hoop. Maar we vergeten dat die eerste filmmakers er juist op uit trokken om Pandora's
kwaad in de wereld te vinden en te vangen in hun filmblik. En dat doen filmmakers
nog steeds.
Er is dus dat begin van Sans soleil, het beeld is nog zwart, en je hoort: ‘The first
image he told me about was of three children on a road in Iceland in 1965.’ En dan
zie je het: drie verbleekte versleten blonde kinderen die in slowmotion een weg af
lopen, af dansen in schokkerige, bijna onbeweeglijke beelden. De raderen van de
tijd kraken onder het gewicht van hun aanblik.
Ik had een van hen kunnen zijn, met mijn zusjes - als het drie meisjes waren
geweest, als we in 1965 al geboren waren, als we blond waren geweest. Het is zomaar
een snapshotbeeld, een onnozel stukje home movie, dat ons met zachte drang dwingt
ernaar te kijken, omdat het langzamer dan de werkelijkheid voorbij gaat, omdat het
de tijd bijna stilzet en zegt:
kijk hier hebben we dat beeld van die drie onbekende kinderen op een weg in IJsland
we kennen ze niet en deze film is er ook niet op uit om ze te leren kennen dit beeld
wil alleen maar zeggen dat er ontelbare beelden zijn als deze en dta zich daarachter
steeds de rest van de wereld verschuilt het hoeft trouwens niet eens een flimbeeld te
zijn het kan ook zomaar een stukje van de zee gezien door een half opengewaaid
luik waarop een bootje
kijk hier hebben we dat beeld van die drie onbekende kinderen op een
weg in IJsland we kennen
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vaart en waarachter je de horizon niet ziet. En dat is dus het mooiste filmbeeld dat
ik ken, al heeft de film het niet over schoonheid, maar over geluk: ‘He said that for
him it was the image of happiness and also that he had tried several times to link it
to other images, but it never worked. He wrote me: “One day I have to put it all alone
at the beginning of a film with a long piece of black leader. If they don't see the
happiness in the picture, at least they see the black.”’
Ik heb lang nagedacht waarom dat nou het mooiste filmbeeld is dat ik ken, want
er zijn andere filmbeelden die ik ook het mooiste vind, of mooier: Gene Kelly die
met een lantarenpaal danst in Singin' in the Rain (Stanley Donen en Gene Kelly,
1952); de gemene blauwe handschoen (‘glove’) die aan het einde van de
Beatles-animatiefilm Yellow Submarine (George Dunning, 1968) zijn ‘g’ kwijtraakt
want: All you need is love (zo simpel is het dus); Arletty die in Les enfants du paradis
(Marcel Carné, 1945) zegt: ‘Zo eenvoudig is de liefde’ (nou mooi niet dus); de laatste
blik die Andrei Tarkovski ons in zijn sciencefictionfilm Solaris (1972) vanuit de
hemel op de aarde biedt, en die onthult dat wat de hoofdpersoon voor de hele wereld
hield maar een heel klein eilandje is, dat dreigt overspoeld te raken; het aansteken
van de bakens in The Lord of the Rings: The Return of the King (Peter Jackson, 2003);
het stilstaande tv-beeld in John Smiths Frozen War (2002) uit zijn Hotel Diaries;
die jongen die al die klokken in Taipei op Parijs-tijd zet in Tsai Mingliangs What
time is it there? (2001); en die gigantische subliminale pik die als laatste beeld in
het verblindende wit opflitste toen ik Fight Club (David Fincher, 1999) zag op het
Filmfestival in Venetië, terwijl The Pixies zongen: ‘Where is my mind?’
Chris Marker neemt dat ene beeld, een gestolen ogenblik van geluk, en zet het aan
het begin van een film terwijl hij zich realiseert dat dat beeld een hele film nodig
heeft om betekenis te krijgen. Hij moet daarvoor aantonen hoe verleidelijk,
afschrikwekkend, schaamteloos romantiserend, verkwikkend en soms onbegrijpelijk
begrijpelijk filmbeelden zijn. Hoe beeld voor beeld venster na venster op de wereld
is. Om ons dat te tonen neemt hij ons mee op reis door een wereld waarin de
Kaapverdische eilanden naast Japan liggen, en de computergraphics van een nerd
uit Tokio eigenlijk bedacht lijken te zijn door Tarkovski, een wereld waarin een
vulkaanuitbarsting op IJsland de oorzaak lijkt te zijn van de atoombommen op
Hiroshima en Nagasaki, veertig jaar eerder. Om daar aan te komen, op het beginpunt
van de geschiedenis van de twintigste eeuw, moet hij aan haar einde beginnen. Met
een beeld van geluk. Drie kinderen op een weg in IJsland, in 1965. Drie beroete
engeltjes aan wie de wereldgeschiedenis niet alleen ogenschijnlijk voorbij is gegaan,
maar achter wie zij ook ieder moment kan losbarsten. Een moment van herkenning
en vervreemding. Een beeld van onschuld of van schuld een beeld van een haven en
de blik van een jong vrouw een
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olifant en een giraffe en Guillaume de kat van anonieme oorlogen die onze oorlogen
zijn omdat we ze herkennen door het marcheren en het gestamp en van
gelukbrengende katten in Japan Sieg Heil-zeggende katten zei het kind dat er een
plaatje van zag want zijn geschiedenis begint op een ander moment met andere
beelden en andere symbolen op het moment waarop Tarkovski's mannen terugkomen
uit de zone en wel vragen hebben gevonden op hun antwoorden over de zin van het
bestaan in het eerste level van een veelkleurig hypnotiserend Game-Boy-spelletje
en dan alleen nog maar verder spelen voor de lol.
Het is mooi hoe de woorden en de gedachten over Marker's beel den, over één
zo'n terloops beeld en een stuk zwartfilm, over elkaar heen buitelen als de maïskorrels
in een popcornmachine. Het is mooi, omdat dat ene onbetekenende beeld van die
drie kinderen op die landweg, en beter nog dat ene non-beeld, dat zwart aan het begin
van de film, dat zonder zon toch een wereld ontvouwt als een goochelboeket. Kijk:
rozen! En madelieven! En dotterbloemen. En van die gekke gestileerde gerbera's.
En graspluimen, veel graspluimen om in te verdwalen op weg naar de stad.
Het scheppingsverhaal van de film begint niet met: ‘Er zij licht.’ Het laat juist de
duisternis nog even dralen, omdat daarin de wereld al opflitst als een tegenbeeld van
licht.
Daarna kan het beginnen. De vier liefste liefdescènes. De zes films die een betere
mens van je hebben gemaakt. De elf regisseurs die je de donkerste hoeken van je
ziel hebben laten zien. De twintig beste vergetelheidsfilms. De
zevenhonderddrieënzestig leukste openingsliedjes. De vijfendertig milimeter
filmstrook. De vierentwintig beeldjes per seconde. Dat ene beeld. En zijn tegenbeeld.
Het kino-oog.

Renée's roep
Joyce Roodnat
De noorderlinges verklaarden Rome de lente. Roze bloesem deed ternauwernood
sliepuit op de ruïnes van het Forum Romanum, er was een briesje, de zon priegelde
wat, maar de vrouwen met de blonde haren ontblootten hun armen en keerden hun
neuzen naar het licht. De brunettes gooiden alleen hun mantels open en verkleedden
hun kinderen als pages en prinsesjes. Alle mannen zagen er hetzelfde uit. Dat is nu
eenmaal al meer dan honderd jaar het geval met mannen,
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of ze nu blond zijn of bruin of middelbaar.
De auto's mochten de stad niet in, vandaag was de Via dei Fori Imperiali geen
racetrack maar wandelroute. Men schuifelde heen en weer, zo langzaam als maar
kon. Naar het Colosseum, even praten, kindertjes bewonderen, ijsje, en dan weer
terug, met het monument voor Victor-Emmanuel-II-Koning-van-Italië in het verschiet.
Bespot is dat, afgedaan als suikertaart, weggezet als the typewriter - maar wat is er
meer Fred Astaire dan een ivoorkleurige schrijfmachine?
Kortom, het ging Birgit voor de wind.
Dus toen ze een rij zag sloot ze aan.
Op een banier boven de mensensliert rimpelde een beroemde naam. Modigliani.
Op de gevelsteen boven een toegangspoort als een ereboog schreven beitelletters in
de gevelsteen: Mvseo Centrale del Risorgimento. Museum van de revival. De dubbele
spiegelglazen deuren stonden wijduit, ze maakten gasten van het publiek. Birgit deed
een oefening in gedachteloosheid. Na een succesvolle take-off zweefde ze een rij
lege knaapjes in een langgerekte vestiaire voorbij naar een laag kabinet. Aan alle
vier de wanden waren buitenproportioneel uitvergrote foto's tentoongesteld. Zwart-wit,
grove korrel. Vrouwen met veren, mannen met boorden. Iedereen was jong, iedereen
had een slappe huid, iedereen deed ouwelijk. Niemand lachte. Birgit las het verhaal
naast een foto van een kinderkokette blik boven mollige schouders. Deze minnares
was direct na de dood van de schilder uit het raam gesprongen. Ook dood. Acht
maanden zwanger.
Uit het raam gesprongen? Ja, met die baby in haar buik. Nog een maandje rouwen
volhouden en het kind was er geweest, maar dat was teveel gevraagd. Wat is erger
dan zelfmoord? Kindermoord. Stomme koe met haar slagroomschouders. In Birgits
middenrif bruiste leedvermaak. Niet doen. Niet lelijk denken. Een zwartpapieren pijl
wees de weg. Aan het einde van de corridor lieten de beroemde naakten zich al
onderscheiden. Ze misdroegen zich als sirenen. Hun lijven lagen op een rij, zu haben,
een willige prooi voor elke fantasie. Weerstand was ongewenst, passen werden
versneld, longen persten de adem omhoog in de borstkas. Birgit sprong over de zware
drempel en gleed een stukje over het gladde marmer, ze was net zo gretig als iedereen.
Met een kleine gil kwam ze tot stilstand en stond te kijk in de holle ruimte die haar
van alle kanten insloot met het niks, afgekeurd door het publiek in dubbele rijen
langs de plinten, weerloos als een onhandige kleuter. De naakten sloten hun
schaamstreek. Ze staarden onzichtbare vertes in, linkertepel in top, glimlach voor
zichzelf. De mannen en de vrouwen verdrongen zich voor de doeken. Beleefd met
hun ellebogen werkend, maakten ze verstolen foto's (detail! details!) met hun illegaal
ingeschakelde gsm's.
Birgit smeerde was tussen haar wimpers. Ze trok haar armen bij haar lichaam,
tolde om haar as of het zo hoorde en daardoor lukte
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het haar om de naakten haar rug toe te keren. Tegen de stroom in liep ze naar een
portret aan de wand ver weg ertegenover. Waarom dat schilderij? Dat kwam tekort,
vond Birgit. Het hing daar maar, iedereen rende eraan voorbij.
Ze las: La bionda Renée, 1916.
Daarna keek ze.
Een vrouw. Geen brunette maar een blonde. Haar omgeving was ze kwijt, haar
schouders ook. Haar lijf diende haar hals en haar gezicht tot sokkel. Uit een bruine
nis keek ze Birgit in de ogen. Haar eigen ogen waren troebel. Ze had gehuild. Om
tot zichzelf te komen had ze haar blondineharen gekamd en in de vorm geduwd,
rechts plat achter haar oor, links opgebold in haar gezicht.
Kun je zien dat ik heb gehuild? Het is weer over. Kom je dan, Birgit?
Doe niet zo mal. Jij bent verf, je traanvocht ook, dat droogt niet, nooit zal het
drogen. Birgit keek om zich heen. Ze vergeleek. Was dit een Modigliani? Ja, het
model was voorzien van de hoge hals en de gepunte kin. Maar verder klopte ze niet.
Geen wonder dat niemand bleef staan om haar te bekijken. Zonder pardon keerde
ook Birgit zich af van La bionda Renée. De naakten hadden nog geen aandacht
verdiend, vond ze. Eerst de portretten.
Het waren er veel, allemaal hadden ze bee-stung lips en rechte neuzen. Ogen waren
zelden een optie. Sommige geportretteerden hadden twee amandelvormige melkplasjes
in het gezicht gekregen, maar meestal hield Modigliani de ogen in zijn schilderijen
zwart. Het maakte de mensen soms smartelijk als slaappoppen waarvan de moedertjes
in een vlaag van wreedheid de ogen in de kop hadden gedrukt. Vaker leek het of ze
kleine zonnebrilletjes droegen.
Maar zij daar niet. Birgit liep even terug.
Zij, La bionda Renée, keek. Halleluja, wat keek ze, het leek wel een show. Haar
ogen lagen smal in haar gezicht. De oogleden waren opgezwollen, de pupillen
glinsterden blauw met groen, het oogwit was roze. De neus stond scheef, de mond
was het gebruikelijke aarderode Modigliani-visje. Haar haren waren kort gesneden
volgens het asymmetrische kapsel dat in de jaren '10 was uitgevonden en in de jaren
'20 van diva's tot dienstmeisjes de dernier cri werd. Nooit was het verdwenen, het
werd de evergreen van de kapsalon, eeuwig modieus en altijd goed, een borstel was
nauwelijks nodig. Birgit had zelf ook zoiets.
Enfin, nu weg bij dit schilderij. Verder, er moest geploegd en geoogst worden, elk
werk rustig bestudeerd, liefst zonder eerst het uitlegbordje te lezen.
En dat deed ze. Portret na portret. Ze maakte zelfs aantekeningen en ook een keer
een clandestien fotootje.
Kom nou, Birgit. Kijk naar me. Kijk terug, dan kijk ik heen.
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Birgit voelde zich betrapt. Het was haar opzet geweest om La bionda Renée links te
laten liggen, maar ze had zich zo kriskras door de museumzalen verplaatst dat het
schilderij zich onverhoeds van rechts had kunnen opdringen.
Dat het sprak was onzin, maar het lokte wel. Het wilde iets van haar en Birgit wist
bijna wat, maar ook dat ze er geen zin in had. Ze slikte. Ze had sowieso geen zin in
dit schilderij. Ze keerde zich af.
Nu dan maar naar die naakten. Tieten kijken, net als iedereen hier. Vroeger deed
ze dat wel eens met een vriendin. Kochten ze een Playboy en becommentarieerden
ze samen de borsten van elke pin-up die ze konden vinden. Birgit wrong zich naar
voren. Ze nam de naakten een voor een tot zich, concentreerde zich op de gekleide
voetbalborsten met de kleine knoesten bij wijze van tepels. Wellust? Volgens deze
schilderijen was dat een heup, maar zo'n heup was lui en ijdel. Sensueel, misschien.
Maar sexy? Nou nee. De gladde lijven met hun brave gepoetste V-tje hoog tussen
hun benen leden aan een gebrek aan serieuze geilheid. En waarom lagen al die
vrouwen met hun hoofd naar links?
Daar was de laatste in de rij.
Renée. La bionda Renée.
Naakt. Uitdagend. Geil. Zij wel.
Ze was het onmiskenbaar. Met een blauwe blik staarde ze van het doek, de
rechterwang tegen de rechter bovenarm gevleid, haar lichaam uitgedraaid, zodat ook
haar lichtblonde linkertepel naar de hemel priemde, net als die van haar blote zusters.
Zo dan, Birgit? Wil je me nu? Is dit beter, hypocrietje?
Birgit vluchtte. Ze belandde in een arm, die haar met een gespierde zwiep lanceerde
naar een reeks mannenportretten. Das, boord, baard, manchetten, bolhoed, het hielp
niet - elke man die Modigliani schilderde werd een vrouw in mannenkleren. Lijdzaam,
buigzaam, stilletjes. Met bleke oogkassen en een mond als een vruchtje. Mannen of
vrouwen, het maakte geen verschil: alle portretten waren geschilderd alsof Modigliani
van deze mensen had gedroomd. Het waren geen gelukkige dromen geweest, maar
ook geen nachtmerries. De dromen hadden wat zitten stangen. Ze handelden in onrust,
die liet de schilder rimpelen onder de onaangedane gezichten. Niet dat Modigliani
psychologiseerde, god verhoede, voor hem was de mens geen puzzel, de mens bleef
een raadsel.
Hij melancholiseerde. Modigliani schilderde mensen die een verlangen verzwegen.
Dat verlangen wilden ze voor zichzelf houden en precies dat had de schilder
vastgelegd.
Met uitgedraaide hals, haar blik strak op de schilderijen, liep Birgit langs de
wanden, telkens bijna-botsend en vertrouwend op de vriendelijkheid van vreemden
met hoeden die, inderdaad, uitweken
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voor haar blinde pas.
Birgit, toe nou. Blijf. Kijk. Dan kijk ik ook.
Daar was ze opnieuw, La bionda Renée. Dit keer leek het of ze om een hoek
tevoorschijn kwam voor een verrassingsaanval.
Zij hield haar verlangen niet verborgen. Ze wilde Birgit. En deze keer liet ze niet
los. Birgit had geen keus. Ze keek terug. Ze deed haar hersens op slot, maar ze
ontkwam niet aan de zuigkracht van Renée's nanatte ogen. Ze begreep.
Triestigheid trok Birgit aan haar haren, haar knieën knikten van verdriet. Ze zag
de schaduw onder het oog, het eerste vermoeden van een kerfje in de bovenlip. De
hals stond niet meer strak boven het kruisje, een gouden sieraad zolang je jong bent
maar vanaf een zekere verjaardag verwijst het plotseling naar de dood. We moeten
niet bang zijn, bionda Renée. We provoceren, en we blijven naïef. We geven ons
bloot, we zullen eens zo onverschrokken zijn. Zo winnen we iets terug dat groter is
dan wat ons wordt afgenomen.
Renée liet zich niet troosten, ze slorpte Birgit op, maar die kwam tot zichzelf. Ze
stapte achteruit, danste tegen een rolstoel met veel inhoud, schopte en vloekte en
zoefde weg.
Ik doe wat ik wil, ik ga en ik sta, donder op schilderij. Weg tuthola met je
huilsmoel. In de zaal stak iemand een paraplu op. Een man. Breed gezicht, lage
wenkbrauwen boven ogen zo zwart alsof je in het duister van zijn hersens keek. Meer
onderlip dan bovenlip. Hij nam Birgits arm.
‘Kom. Kom in mijn luwte.’
De scherpe geur van sardines.
‘Ik heet Dedo.’
De zachte geur van olijfolie.
‘U hebt een prachtige hals.’
‘O. Dank u voor het compliment.’
‘Is geen compliment. Is de waarheid. Het is niet de tijd voor complimenten, het
weer is er niet naar.’
Zijn hand zakte naar haar middel, ze veerde mee met zijn slepende pas.
‘Bent u wel eens geschilderd?’
‘Nee. U?’
Hij gaf geen antwoord maar legde haar achterover en trok zijn arm weg. Ze viel
en ze viel, tot hij haar toch opving en met een ruk in haar nek op haar voeten zette,
zijn eigen voet ertussen, haar schaambeen op zijn dij.
Het deed pijn. Het was straf. Het was heerlijk.
Hij hield alleen van zichzelf maar hij hield Birgit beet of ze deel van hem uitmaakte,
dus dat was geen probleem. Hij was slecht nieuws voor een vrouw en daarom eens
zo fascinerend. Verliefd op zichzelf om-
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dat dat alle goede minnaars definieert - hun ego heeft het nodig dat ook het minst
belangrijke liefje hen niet vergeet, vandaar hun kwaliteiten.
Ze stonden weer recht, arm in arm onder de zwarte paraplu. ‘Ik ga u schilderen.’
‘Hoe schildert u?’
‘Of ik door een sleutelgat kijk.’
‘Dat is niet genoeg, ik wil meer.’
‘Ik lijf u in.’
‘Alleen als u mij geluk schenkt.’
‘Het geluk is een engel met een somber gezicht, bionda mia.’
Ze stonden voor het portret van La bionda Renée. Ze zag er wanhopig uit. Elk
ogenblik konden haar tranen opnieuw gaan stromen, het roze van haar ogen zou rood
worden.
‘Wat is haar aangedaan?’
‘Ze doet het zelf. Schoonheid kent pijnlijke plichten.’
Birgit rolde zich op in zijn arm. Haar hand glipte achter de revers van zijn colbert.
‘Dedo...’
Hij sloot de paraplu over hun hoofden.
De suppoost schudde aan haar arm. Het museo ging sluiten, zei hij. Ze zat op de
grond voor La bionda Renée, maar daar keek hij niet van op. Kunsttoeristen waren
fanatiek, die staarden wel vaker uren naar hetzelfde kunstwerk. Daar gingen ze dan
bij zitten, logisch, de mens wordt moe.
Hij had de lichten in de zaal gedoofd, alleen de spot op dit ene schilderij had hij
laten branden. ‘Nog heel even.’
De suppoost vond het best.
Birgit keek naar Renée. Renée keek over haar heen. Betraand, maar haar rechte
hals wees op een rechte rug. Geen meisjes meer, des te beter.
Ik ben klaar.
Ik ook.
Ik ga op avontuur.
Ik blijf naïef.
Ik wil graag mijn schouders terug.
Niet zeuren.
Birgit stond op, verbeet de scheut in haar rug en zocht de wc.
Terwijl ze haar handen waste, keek ze in de spiegel.
La bionda Renée keek terug.
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Carlos Drummond de Andrade
O mevrouw o mevrouw
O mevrouw o mevrouw o doet u geen moeite mevrouw doet u dat niet dat vraag ik
u dat smeek ik u bij God onze Verlosser mevrouw schenkt u geen aandacht aan een
eenvoudige sterveling een zwerver als ik die niet de glorie verdient van laat staan
van... nee nee nee mevrouw knoopt u nu niet mijn gulp los en u hoeft zich ook niet
uit te kleden wat is dat nou dit is werkelijk buiten proportie ik ben absoluut niet
voorbereid op een dergelijke emotie of commotie weet ik veel mevrouw ik weet al
niet meer wat ik zeggen moet zei ik wat? woorden schieten te kort de adem het
speeksel schiet te kort om mijn tong te bevochtigen en een samenhangend betoog te
houden in de lijn van mijn verlangens ik voel me verlaten door de Heilige Geest
Gods mevrouw ik ik ik o mevr... zijn dit uw borsten of is het een verschijning en die
haartjes en die bil... in zo veel naaktheid verdrink ik zo veel naakt doodt mij verplettert
mij geloofd en geprezen zij God dit is het einde van de wereld over mijn einde ik
ik...
vertaling: August Willemsen
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L.S.
Patricia de Martelaere
Je zou kunnen denken dat het de afkorting is van Lieve Schat - in feite zijn het
natuurlijk de veel stijvere initialen van Lectori Salutem. Je zet ze boven brieven die
aan niemand gericht zijn, of die zich richten tot meerdere, vaak onbekende lezers
tegelijk.
Brieven - zou men kunnen zeggen - zijn altijd aan iemand gericht, of het zouden
fictieve brieven moeten zijn (maar zijn die niet, op hun beurt, aan een fictieve lezer
gericht?). Meisjes van veertien doen het, jonge dichters doen het, gevestigde schrijvers
doen het: ze richten hun ontboezemingen tot een imaginaire jij-persoon, aanbeden
maar onbereikbaar, met pathos aangeroepen maar nooit tot antwoorden geneigd - de
onbekende Lieve Schat van veel, goede en slechte, lyriek. Maar niet álles wat
geschreven wordt is op deze manier ‘gericht’; in veruit de meeste literaire teksten
ontbreekt de grammaticale vorm van aanspreking. Betekent dit dat de lezer er
wérkelijk afwezig is - of moet, op de een of andere manier, iedere geschreven tekst
worden begrepen als een soort ontaarde brief (een kettingbrief, een ‘open’ brief, een
geheime brief, een gestolen brief)?
Sommige mensen gaan in het schrijven van brieven heel ver; de aangesprokene
bestaat alleen bij wijze van briefhoofd, voor de rest gaat het uitsluitend over de
schrijver zelf, over zijn gevoelswereld, zijn omgeving, zijn belevenissen, zijn
gedachten en zijn dromen. Er zijn bijvoorbeeld de brieven van Vincent van Gogh
aan zijn broer Theo, vol met eindeloze beschrijvingen van landschappen en
schilderijen, waarbij men het gevoel krijgt dat hier het ‘genre’ enigzins misbruikt
wordt. Waarom schreef Van Gogh niet meteen dagboeken of verhandelingen over
de schilderkunst? (Blijkbaar had het te maken met de behoefte om zich in wat hij zei
specifiek tot iemand te richten.) Schrijvers - zou men kunnen zeggen - gooien het
meteen over een andere boeg: ze sturen hun uitgesponnen brieven niet meer op maar
sparen angstvallig alle velletjes bijeen, tot ze er een heleboel bij elkaar hebben - en
dát sturen ze dan op naar hun uitgever, die voor de verdere verspreiding zorgt. Een
omslachtige vorm van briefschrijven, dat wel, en een weinig persoonlijke, maar wel
de enig mogelijke voor wie in zijn schrijven wezenlijk iedereen zou willen aanspreken.
Of wil de schrijver dat toch niet, of niet noodzakelijk? Wil hij misschien iets anders?
Schrijft hij misschien stiekem op de eerste plaats brieven aan zichzelf, of heeft zijn
manier van schrijven wellicht helemaal niets meer te maken met het schrijven van
brieven van welke aard dan ook?
Het is een intrigerende vraag of het al dan niet principieel moge-
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lijk is de taal te gebruiken zonder een hoorder of lezer te veronderstellen. Gesteld
dat een pasgeboren kind erin zou slagen zich op een onbewoond eiland in leven te
houden en dat het, eenmaal opgegroeid, voor zichzelf een taal ontwerpt, een soort
volstrekte privé-taal, niet bedoeld om door enig ander te worden begrepen - zou het
hier dan werkelijk, in de volle zin van het woord, om een privé-taal gaan? Wittgenstein
toonde op een overtuigende manier aan van niet: zodra een taal een taal is, dat wil
zeggen een gesystematiseerde verbinding van betekenissen met tekens en niet een
chaotische tekenreeks zonder code, veronderstelt dit een principiële begrijpelijkheid
(bijvoorbeeld door hetzelfde individu op een later tijdstip, en daardoor ook door een
ander, met intelligentie begiftigd, individu). Overspelige minnaars, sluwe spionnen,
avontuurlijke schooljongens of experimentele dichters - ze komen allemaal, vroeg
of laat, bedrogen uit in hun pogingen om een onontcijferbare geheimtaal te ontwerpen,
een exclusieve communicatievorm die alleen door hen zal kunnen worden begrepen.
De enige echte privé-taal, die ieder begrijpen door een buitenstaander uitsluit, is de
taal die men ook zelf niet begrijpt, en daarmee ook het einde van de taal (de taal van
de waanzin?).
Wat betekent dit voor de ‘schrijver’? Uiteindelijk helemaal niets. De verleiding
is groot om solipsistische auteurs de mond te snoeren met een simpele verwijzing
naar de ‘wezensstructuren’ van de taal als taal: dat het niet mogelijk is te spreken
zonder hoorder, of te schrijven zonder lezer. Maar dat zou al te gemakkelijk zijn.
Het onvermijdelijk supra-individuele karakter van de taal als systeem volstaat niet
om aan te tonen dat ieder concreet gebruik dat van de taal wordt gemaakt eveneens
wezenlijk sociaal moet zijn. In een triviale zin is alles wat de mens doet ‘sociaal’
van aard, maar dat neemt niet weg dat er onder ons ook kluizenaars zijn, mensenhaters
en massamoordenaars. Het schrijven op zich maakt van de schrijver nog niet
noodzakelijk een schrijver-voor-een-lezer. In plaats van als briefschrijver zouden
we hem bijvoorbeeld ook kunnen modelleren als dagboekschrijver, als een volstrekt
eenzaam individu dat, alleen voor zichzelf, zijn leven dag na dag bijhoudt om het te
zien veranderen in een soort verhaal, met een continuïteit en een belangrijkheid die
datzelfde leven, onbeschreven, nooit zou kunnen hebben. Mogelijk. Ware het niet
dat de schrijver zich in deze eenzaamheid tegelijk bijzonder ongeloofwaardig maakt.
Hij wil namelijk, voor zover hij als schrijver erkend wil worden, ook per se uitgegeven
worden, en dát - daar is iedereen het over eens - bewijst op een afdoende manier dat
het hem om lezers is te doen.
Maar is zelfs dat wel zo evident? De menselijke ijdelheid verbindt zich met letterlijk
alle aspecten van het menselijk leven; het
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verlangen naar erkenning is zo groot dat we zelfs liever met de meest wanstaltige
misvormingen in het circus zouden gaan staan dan onopgemerkt te verkommeren.
Uitgegeven-willen-worden zou begrepen kunnen worden als een manifestatie van
deze ijdelheid, en niet - of niet noodzakelijk - als een wezenlijke component van het
schrijven zelf. Sommige schrijvers zouden ook schrijven als ze níet werden
uitgegeven, ze zouden schrijven als niemand hen las, en zelfs als niemand een
boodschap had aan wat ze schreven zouden ze er niet over denken om anders
(leesbaarder?) te gaan schrijven. Natuurlijk is het ook voor dit soort ongenietbaren
prettiger om, als het even kan, wèl te worden gelezen en wèl te worden gewaardeerd.
Maar wezenlijk hoeft dat niets met het schrijven te maken te hebben, zoals het er ook
niet noodzakelijk iets aan hoeft te veranderen.
Schrijven zonder lezer - het moet niet, het is niet aan te bevelen, het is asociaal en
onethisch. Maar het kan.

Betrokken zonder vrouw en kinderen
Elsbeth Etty
Waarom schrijft een mens columns? Eerlijk gezegd had ik me dat nooit afgevraagd,
voordat deze vraag mij door Raster werd voorgelegd. Het is gewoon mijn werk.
Een kleine 10 jaar geleden werd ik door Tracy Metz, toentertijd chef van het
Zaterdags Bijvoegsel van NRC Handelsblad, uitgenodigd columnist te worden. Ik
werkte in die tijd als redacteur bij de Boekenbijlage van diezelfde krant, nadat ik er
twee jaar tussenuit was geweest om mijn proefschrift over Henriette Roland Holst
te schrijven. Voor die biografie kreeg ik twee literaire prijzen en vermoedelijk heeft
dat iemand op het idee gebracht mij maar eens een column te laten schrijven.
Ik beschouwde de duizend woorden die ik geacht werd te schrijven onder de titel
‘Van de week’ meer als een rubriek dan als een column. De opdracht was: schrijf
iedere week een stukje van 90 regels over het onderwerp uit de actualiteit dat je in
de voorafgaande zeven dagen het meest heeft beroerd. Er zou een foto bijkomen van
de betreffende beroering opwekkende gebeurtenis. Dat beviel me meteen al: geen
foto van mezelf erbij, zoals bij die columns van gewichtig kij-

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

177
kende mannen op de opiniepagina. Geen persoonlijk gedoe dus, maar journalistiek.
In de nazomer van 1997 begon ik. Eén van mijn eerste stukjes ging over
Prinsjesdag, de belangrijkste gebeurtenis van die week. Daarbij stuitte ik al
onmiddellijk op het probleem dat er wel degelijk een verschil is tussen journalistiek
en columnistiek. Je kunt in een dagblad een paar dagen na dato niet nog eens
aankomen met een feitelijk verslag van de rijtoer, en ook is het niet de bedoeling dat
je een nieuwsanalyse schrijft over de Algemene Beschouwingen of een commentaar
op de Troonrede. Je moet als columnist een persoonlijke invalshoek kiezen. Daarom
greep ik terug op een jeugdherinnering aan een Prinsjesdag eind jaren vijftig waarin
een merkwaardige dame genaamd Poederdot de hoofdrol speelde.
Poederdot woonde in Voorburg en leefde in de waan dat zij koningin was. Iedere
dag toog ze op haar omafiets naar Den Haag, haar felroze gepoederde gezicht getooid
met onwaarschijnlijke hoeden, het overjarige lijf gehuld in lange, buitenissige
gewaden. Wie haar op haar rijtoer van Voorburg naar Den Haag en vice versa
tegenkwam en haar begroette met de woorden ‘Dag koningin’ kreeg een gulden, een
kindervermogen.
Haar finest hour beleefde ze op de enige Koninginnedag waar ik live bij aanwezig
ben geweest. Ik had als dochter van een ambtenaar aan een Haags departement een
kaartje gekregen voor de tribunes die op het binnenhof waren opgesteld om de
aankomst van de Gouden Koets te zien. Uren - in mijn herinnering althans - zat ik
er met een ouder broertje te wachten op koningin Juliana, en hoe langer het wachten
duurde, hoe ondraaglijker de spanning werd. Totdat er in de uiterste hoek van het
Binnenhof een beschaafd geproest opklonk dat langzaamaan tot luidruchtig schateren
aanzwol. Hoe ze het voor elkaar gekregen heeft, is nooit opgehelderd, maar daar ver voor de Gouden Koets uit - gleed Poederdot op haar koninklijke fiets het
Binnenhof op, haar hondje achterop. Eén gehandschoende hand hield ze aan haar
stuur, met de andere wuifde ze minzaam glimlachend naar het beschaafde Haagse,
maar bij deze gelegenheid uitzinnige publiek.
Via dit anekdotische verhaaltje over Poederdot kon ik in mijn rubriek opinies kwijt
over de recente Koninginnedag; ik kon mijn republikeinse voorkeur uitspreken en
een paar sneren uitdelen aan politici met wie ik het niet eens was. Maar wat me het
meest bevredigde was het onderzoekje bij het Voorburgse gemeentearchief naar
Poederdot, de mythe uit mijn jeugd. Ik kwam erachter wat haar echte naam was
(Anna Maria Petronella van der Lubbe), achterhaalde de oorzaak van haar
krankzinnigheid en ontdekte dat ze in 1985 in een psychiatrische inrichting was
overleden. Ook wist ik de hand te leggen op een foto van Poederdot, die bij het
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stukje werd afgedrukt.
De respons op dit mini-biografietje van Poederdot - die in één van de verhalen
van Helga Ruebsamen ten onrechte figureert onder de naam Poederdons - was
overweldigend. Nog nooit in mijn inmiddels toch behoorlijk lange journalistieke
leven ontving ik zoveel reacties op een krantenstuk. Tientallen brieven kreeg ik, en
als ik af en toe in Den Haag was spraken mensen mij op straat aan om hun
herinneringen te vertellen aan de dame die ooit ‘de koningin van Voorburg’ was
geweest.
Even heb ik toen overwogen om mijn wekelijkse rubriek niet aan de belangrijkste
gebeurtenis, maar aan de meest in het oog springende persoon van de week te wijden.
Probleem was alleen dat ik dan onmiddellijk in een ander journalistiek genre zou
belanden: dat van het profiel. En daar was ik niet voor gevraagd. Niettemin heb ik
in de loop der jaren wel gemerkt dat mijn hart bij de biografie ligt - meer dan bij het
toevertrouwen van mijn eigen zielenroerselen of privé-belevenissen.
De ‘Van de week’-stukjes die ik met de meeste overtuiging en inzet geschreven
heb gingen altijd over personen, en dat waren ook altijd de bijdragen waar de meeste
reacties op kwamen. De ontroerendste was een kaartje van Andrée van Es naar
aanleiding van de ‘Van de week’ over de dood van haar echtgenoot, het PvdA-Tweede
Kamerlid Maarten van Traa, dat zo begon: ‘Mijn hart brak voor André van Es.
Hopelijk klinkt dit niet pathetisch of klef. Zo is het niet bedoeld. Ik bedoel dat politiek
en liefde zich soms niet laten scheiden.’ Pas veel later, toen ik bijna mijn eigen
geliefde verloren had, begreep ik hoezeer dat stukje ook over mijn angsten en
gevoeligheden en eigenlijk over mijn leven was gegaan.
De beste stukjes in het rijk geschakeerde genre dat column heet zijn betrokken
opinies. Geëngageerd schrijven noemden we dat vroeger. Dat engagement hoeft niet
per se een politiek engagement te zijn; de betrokkenheid kan ook een landschap, een
kunstwerk, een persoon of een opvatting gelden. Wat ik altijd heb willen vermijden
is over mezelf schrijven. Auteurs die een column voor een krant of tijdschrift
gebruiken als dagboek vind ik schaamteloos en potsierlijk. Je moet je bij het schrijven
altijd afvragen: wat kan het de lezers schelen dat mijn kat dood is of dat er zojuist
een enge ziekte bij mij is geconstateerd. Toegegeven: er zijn mensen die dat soort
privé-beslommeringen prachtig kunnen verwoorden, dat zijn literatoren en daartoe
reken ik mezelf niet. Auteurs van niet-literaire columns die over hun privé-besognes
schrijven gedragen zich als sterren die denken zo belangrijk te zijn dat de wereld
alles van hen wil weten.
Eén van de weinige keren dat ik iets over mezelf in een column heb geschreven
was na de brand in Volendam tijdens de nieuwjaarsnacht van 2001, toen mijn geliefde
in een Amsterdams zieken-
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huis zijn laatste adem leek te gaan uitblazen. Die brand was echt het nieuws dat mij
die week het meest had beroerd, daar moest ik dus over schrijven, maar het zou raar
zijn datgene wat mij diezelfde week persoonlijk het diepst had geraakt buiten
beschouwing te laten. Dus begon ik mijn bijdrage van die week als volgt: ‘Mijn grote
liefde lag met een hartinfarct aan de monitor pijn te hebben [...]. Eigenlijk vind ik
dit te particulier om over te schrijven, ware het niet dat al het nieuws waarmee in
2001 het openbare leven begon, nu eenmaal afkomstig was uit ziekenhuizen.’
Behalve veel telefoontjes en hartelijke brieven leverde deze ‘Van de week’ mij
ook een uitvoerige reactie op van Stephan Sanders, die in die tijd in zijn
Volkskrant-column de lezers graag liet meebeleven hoe het is om geadopteerd te
zijn, en nog zwart en homo bovendien. Het was geen onvriendelijke reactie, meer
een verdediging van zijn eigen persoonlijke aanpak die ik - behalve als iemand als
Remco Campert aan het woord is - minder interessant vind. ‘De ideale columnist,’
schreef Sanders, ‘verheft het particuliere tot iets dat niet door iedereen wordt gedeeld,
maar toch door zoveel mogelijk lezers begrepen wil worden. Columns met een
algemene strekking kunnen wij missen als het hoofdcommentaar van een krant.
Gelukkig houdt Etty zich meestal niet aan haar eigen, hier zo streng verwoorde
taakopvatting: ik lees haar columns als een consequent, persoonlijk en daarom ook
overtuigend verslag van een verwijdering; de verwijdering van haar vroeger
communistische overtuiging, met de bijbehorende objectieve, wetenschappelijke
pretenties.’
Ik was vereerd dat Sanders mijn columns las als consequente, persoonlijke en
daarom ook overtuigende verslagen - want zo zijn ze bedoeld en dat is mijn inzet maar dat die stukjes over mijn verwijdering van mijn ‘vroegere communistische
overtuiging’ zouden gaan vond ik, twintig jaar nadat ik van die overtuiging verlost
was, hilarisch. Overigens leidde het artikel van Stephan Sanders tot een tweede lading
telefoontjes, brieven en bloemen van dat deel van mijn kennissen dat (ha, betrapt!)
het NRC Handelsblad niet leest en uit de Volkskrant had vernomen wat mijn man
was overkomen.
Slechts één keer heb ik geaarzeld of ik de gebeurtenis die me in een week het
meest had beroerd tot onderwerp van mijn column moest maken. Dat was eind
december 2000, toen Frits Barend en Henk van Dorp voorafgaand aan de rechtstreekse
uitzending van hun praatshow op televisie, door een groep Hells Angels in hun
kleedkamers werden geconfronteerd met fysiek geweld en bedreiging. Ze moesten
voor de camera verklaren dat deze motorclub geen criminele organisatie was en
anders zouden zwaardere represailles volgen. Ik wilde een stuk schrijven waarin ik
mijn solidariteit met Barend en Van Dorp uitsprak maar waarin ik hen ook
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de mantel uit zou vegen over het feit dat ze de Hells Angels onder bedreiging tegemoet
waren gekomen. Ze lieten zich dwingen tot de uitspraak dat de Hells Angels (in het
parlement tijdens de IRT-enquête formeel bestempeld als een misdadige organisatie)
niet crimineel waren, ze deden geen aangifte bij de politie en gingen over tot de orde
van de dag. Ook omroeporganisaties en politici deden er het zwijgen toe, alsof hier
geen ernstige aanslag op de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid was
gepleegd.
Dáár wilde ik over schrijven, moest ik over schrijven, vond ik, maar ik realiseerde
me dat ik dan ook de moed moest opbrengen de Hells Angels wél als crimineel te
bestempelen en beducht moest zijn voor een behandeling à la Barend en Van Dorp.
Volgens De Telegraaf wilde niemand in de media, met uitzondering van
misdaadverslaggever Peter R. de Vries, de Hells Angels afvallen. Wat volgens het
ochtendblad overheerste, was angst. ‘Ik heb ook vrouw en kinderen,’ luidde de meest
gehoorde verklaring.
Nu heb ik gelukkig geen vrouw en ook geen kinderen, maar ik ben als de dood
voor fysiek geweld en in geen enkel opzicht een held. Godzijdank ben ik toen over
mijn angst heengestapt en heb geschreven wat ik vond dat ik moest schrijven. Ik heb
de Hells Angels een criminele organisatie genoemd, Barend en Van Dorp bekritiseerd
omdat ze gezwicht waren voor terreur, en vooral de omroepen en de overheid op hun
nummer gezet. ‘Waarom bewaarde de RTL-leiding het stilzwijgen? Waarom niet
alle Nederlandse zenders uit protest een uur op zwart gegooid? Waarom geen
noodverordening van de burgemeester van Hilversum? Waarom geen verklaring van
de minister van Justitie waarin de regering aankondigt de vrijheid en veiligheid van
de media met alle haar ter beschikking staande middelen tegen de onderwereld te
zullen verdedigen?,’ schreef ik onder meer.
Zaterdagmiddag om een uur of twee viel bij mij de krant in de bus met mijn uitval
naar de criminele motorclub. Een paar minuten later meldde zich Frits Barend per
telefoon om zich te verdedigen. Hij had zich aangesproken gevoeld door mijn
argumenten, was het er ook mee eens, zei hij. Maar ja... vrouw en kinderen. Ik vat
het gesprek met Barend - dat heel interessant was en waarin we eindeloos afwogen
hoe je als journalist moet omgaan met bedreigingen - te kort samen. In mijn
herinnering is het verdrongen door een tweede telefoontje. Dat kwam van Theo van
Gogh die me schreeuwend te verstaan gaf dat ik gek was geworden, dat ik mijn leven
niet zeker meer was, dat hij grote bewondering voor me had omdat hij zelf de Hells
Angels niet durfde aan te pakken - en me vervolgens bescherming aanbood. ‘In een
kwartier kan ik bij je zijn. Ga niet alleen de deur uit.’
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Aan dat gesprek heb ik, nadat Van Gogh was vermoord, vaak teruggedacht. Men zei
dat hij niet bang was en de consequenties van zijn provocaties niet overzag. Ik wist
dat hij doodsbang was en terdege rekening hield met represailles. Misschien heeft
hij het fanatisme van radicale moslims onderschat, maar dat van de Hells Angels
nam hij wel degelijk serieus. Mij hebben ze overigens met rust gelaten. Vermoedelijk
omdat ze NRC Handelsblad niet lezen en mij niet kennen. Het maakt in deze tijden
groot verschil of je met je kop op tv verschijnt of betrekkelijk anoniem voor een
krant schrijft.
Reacties zoals die van Frits Barend en Theo van Gogh beschouw ik als het
commentaar van collega's van wie je het prettig vindt dat ze je stukken lezen. Minder
interessant zijn meestal de brieven en tegenwoordig e-mails van lezers. De eerste
paar jaar kreeg ik soms wel twintig brieven per week. Meestal scheldkanonnades
waarin vaak het woord communist viel, en bijna even vaak ‘rode teef’ of woorden
van gelijke strekking. Brieven waar ik vaak om moest lachen en die ik bewaarde in
een apart mapje om er ooit een fraaie bloemlezing uit samen te stellen. Ze hadden
geen invloed op me en ik heb ze nooit als kwetsend ervaren. Fanmail stel ik meer
op prijs, niet alleen omdat die egostrelend is, maar omdat het goed is om te ervaren
dat een redenering waarop je hebt zitten zwoegen weerklank vindt. Dat laatste merk
ik trouwens vooral als ik mijn eigen woorden (vrijwel altijd zonder bronvermelding)
terughoor of teruglees in betogen van anderen.
Sinds 2004 is mijn wekelijkse column voor het Zaterdags Bijvoegsel verplaatst
naar de opiniepagina van NRC Handelsblad, waar hij eens in de twee weken
verschijnt. Ik heb daar erg aan moeten wennen, niet alleen aan het nieuwe tragere
ritme, maar ook aan de nogal gewichtige plek in de krant tussen mannen als Hofland
en Heldring, maar ook het portretje van mezelf dat erbij afgedrukt wordt. Mijn angst
was dat mijn column daardoor een minder journalistieke uitstraling zou krijgen en
meer in de sfeer van politieke commentaren terecht zou komen. Terecht verklaarde
mijn hoofdredacteur dat ik daar zelf bij was, en gewoon op dezelfde voet kon
doorgaan. Hopelijk is dat gelukt en kunnen mijn columns nog steeds gelezen worden
als een ‘consequent, persoonlijk en daarom ook overtuigend verslag’, niet van een
‘verwijdering’, maar van de betrokkenheid bij de wereld waarin ik leef.
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Jannah Loontjens
Jaag na!
Een zeldzame orchidee. Zij kan zich als geen ander organisme - aanpassen, evolueren.
Puur en beheksend. Ik word naïef genoemd.
Vluchtelingen van de middenklasse,
ze doken het moeras in, schuifelden met één voet
voor. En trokken schuifel-schuifel-stap,
om krokodillen niet op de neus te trappen,
de jungle door. Ik wil weten hoe het voelt.
Hoe het voelt om Susan Orlean te zijn.
Zózeer iets na te jagen als orchideeënzoekers!
Een avonturier te zijn in het Victoriaanse tijdperk.
Een paar talen de meester en een goede tolerantie
voor eenzaamheid. En het orchidelirium.
Ik wil weten hoe het voelt om een passie na te jagen.
Ik wantrouw iedereen die een passie najaagt.
Ik wil weten hoe het is om bezeten te zijn.
Om verliefd te zijn op een bloemblad
dat geen boe, geen ba zegt.
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Tsead Bruinja
Oprah
we liggen achter zegt oprah
niet alleen op de rijke maar ook op
de arme landen als polen en turkije
ik lig onder mijn vrouw te zwoegen als een man van karton
waar je niet alleen makkelijk overheen
maar beter nog omheen kunt lopen
onze gast rijdt in een limousine van studio naar studio
om de trailer in te spreken
hoestsnoepjes liggen in de deur en onder
de stoel van de chauffeur
de geblingde waterkoker
met zware bronzen stem oefent hij
dat hindoes en moslims
elkaar begraven
als familie
ik bedoel begroeten
en later
als iemand zich er doorheen
kan slaan is het bunny
waarom over de markt lopen zeuren
als de rest van mijn leven kan bestaan uit kijken
hoe bill gates grijzer en dunner wordt
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Een mogelijk landhuis
Hedda Martens
De landweg is zonnig en vertrouwd; er ligt hier weliswaar vers asfalt, maar de
glimmende mier op weg naar de berm is duidelijk zichtbaar. Maries fietswiel zwikt
eromheen en toont even heel scherp het bestofte profiel van de voorband; er staan
letters in geperst die zich, achter haar, waarschijnlijk al tientallen keren op het asfalt
hebben afgedrukt. Gras langs de berm, schaduwen van fluitekruid, een veeg wit zand
met schelpen. Marie knijpt haar ogen samen want er glinstert iets, een forse schroef,
en een paar meter verder nog twee; het schelpenzand is hier ver over het asfalt
gestoven. Ze kijkt opzij en wat is dat, een landhuis: stoffig, bleek en gloednieuw.
Zo is er geen waarneming die niet ergens anders op wijst; weet je het een dan kun
je tevens iets anders weten en het is goed daar rekening mee te houden. Ook een mier
wijst op iets, op een nest in de buurt, want nooit komt de mier afzonderlijk voor. Net
zo min als het schaap trouwens: stel dat het hier in zijn eentje zou lopen, bleke wol
op zwart asfalt - daar zou je iets aan moeten doen zelfs. Marie zucht en zet beide
handen dicht bijeen op het stuur, de armen gestrekt, het zoemende voorwiel goed in
zicht. Verantwoordelijkheid. Als alles volledig op zichzelf zou staan was iedereen
vrij.
Landweg, schroeven en zand, goed: een mogelijk landhuis. Zelfs als daar een week
geleden niets van te zien was, dan nog, vaak maakt haar steile haar opzijkijken lastig.
Des te nadrukkelijker tuurt ze nu naar de slootkant links waar eenden zwemmen
omringd door jongen, met iets verderop de smalle houten brug waar het om gaat; ze
verplaatst beide handen om haar greep op het stuur te verstevigen. - Een brug wijst
op water, waardoor je tevens weet dat daar vissen zijn, planten en torren; maar dat
onder deze speciale brug een zwanebloem bloeit met daarnaast een zeldzaam nest,
dat is een ander soort weten: het staat op zichzelf. Nooit eerder gezien, zo'n hoge
porseleinen bloem boven een rommel van rondgedraaid riet waarin drie heel kleine
dieren wonen.
Marie stapt met puntige passen langs de brug die vijf planken breed is en buigt zich
bij de zwanebloem over de leuning, nog dieper, tot haar haren loodrecht naar beneden
stromen. Ze kijkt naar links en naar rechts, komt overeind, tuurt fronsend langs de
oever, hangt
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opnieuw over de leuning. - Nu ze het zeldzame nest niet ziet, nergens, is dat weer
een ander soort weten: het leidt tot besef.
Ze fietst terug langs dezelfde route, één hand met gestrekte arm aan het stuur: uiteraard
wijst zulk water op ratten en snoeken. Verwoed knijpt de andere hand langs haar
nek, peutert rechts in haar neus - een neusgat wijst op een ander neusgat met een
wang eraanvast maar soms ook niet, Marie zag daar onlangs een foto van. Een hele
serie foto's: vinger, verwijst naar vier andere vingers maar soms ook niet; een romp
naar benen, een schouder maar soms niet. En toch het hoofd er altijd bovenop: het
hoofd weet ervan.
En het wendt zich nu af en weigert verwijzing; tussen twee steile haargordijnen buigt
het zich naar de armen die Marie gekruist over het stuur legt. Niet denken maar tellen:
de schaduwen van boom na boom, dezelfde reeks letters telkens opnieuw in het
stoffige lint dat op het asfalt gedrukt staat - een vlaag wit zand onderbreekt ze, gevolgd
door een plotselinge, onleesbare kronkel.
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Bij ons in het ravijn
Heleen Wiemer
De eerste keer dat het zwijn bij me aanbelde was ik niet thuis. Het zwijn drukte met
zijn hoef een keer kort op de bel, wachtte een poosje en drukte toen nog een keer
lang. Toen ik niet open deed, stapte het zwijn eerst een paar pasjes achteruit en toen
ging het linksaf, de straat uit. Het liep dicht langs de huizen. Er stond een matige tot
krachtige wind. De eerste bladeren van het jaar woeien het zwijn van om de hoek
tegemoet.
Iedereen die maar doet alsof een jaar rond zou zijn. Nee, een jaar is een liggende
ovaal, een eendimensionale rugbybal die traag door een eindeloze ruimte suist. Aan
de onderkant zit de zomer, die is gemaakt van dor gras. De herfst zit links, bovenop
ligt een spekgladde donkergrijze winter en rechts is het lente, geurig en groen. En in
het midden ligt een grote blauwe vijver, waar witte eenden in zwemmen.
De tweede keer dat het zwijn aanbelde was precies een maand later. Het regende,
er liepen druppels uit zijn vacht. Ik deed de deur open en voor ik iets kon zeggen
liep het al voor me uit de trap op.
‘Ik kom hier even zitten drogen,’ zei het zwijn en het plofte neer op de grote stoel
bij de radiator. Ik bleef even besluiteloos in de kamer staan. Daarna probeerde ik te
doen alsof ik verder ging met wat ik zou hebben gedaan als er geen zwijn bij me had
aangebeld. Ik streek wat haar uit mijn gezicht, liep naar de keuken, deed de koelkast
open en verzette een paar potten. Handelen zonder lichamelijke overtuiging kan
gevaarlijk zijn. Het is een kunst om alle cellen op één lijn te houden. Er is een
eenduidig beleid nodig dat de koers bepaalt. Een kleine verstoring en er schieten al
cellen uit hun baan. Eenmaal uit die baan is er geen terugkeer meer mogelijk. Geef
het een vinger en het neemt de hele hand.
Ik weet niet hoeveel uren schuifelden langs het huis voorbij. Ik wist niet goed wat
ik moest zeggen en het zwijn zei ook niks. Buiten begon het te schemeren, er viel al
een poosje geen regen meer. Het licht in de kamer brokkelde langzaam af en
duizenden korreltjes zwarte duisternis bewogen zich jachtig over het plafond, langs
de poten van de tafel en in de hoek bij de radiator over de stoel. Het duurde niet lang,
of het zou voor iemand die van niets wist moeilijk worden op het eerste gezicht te
bepalen of op de stoel nou een zwijn zat, of dat er een onschuldige hoop kleren lag.
Toch, na een poosje, zouden de twee lange witte tanden zich onmiskenbaar gaan
afteke-
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nen. Helemaal nu ze ineens bewogen: ‘Zo. Ik stap maar weer eens op. Het bevalt me
hier. Morgen kom ik terug.’ Toen het zwijn de deur uit was hield ik me een poosje
vast aan de deurpost. ‘Nu is het dus toch zover gekomen,’ dacht ik, ‘dit is nog maar
het begin. En dat terwijl ik me nimmer noemenswaardig heb misdragen.’
In de kamer hing nu een doordringende beestengeur. Iets zouts, maar ook een
bittere geur van insecten, daaronder iets van oude worst vermengd met boomschors
en beschimmeld mos. Ik zette een raam open.
Het jaar suisde voort en de hele winter bleef het zwijn langskomen. Het kwam
meestal tegen vijven en bleef dan net zo lang hangen tot ik wel móest vragen of het
soms mee wilde eten. Het lustte alles en ademde bij het eten rasperig fluitend door
zijn neusgaten in en uit. Ik zat aan de andere kant van de tafel en keek moedeloos
toe. ‘Is er ook een toetje?’ vroeg het dan, al voor het bord leeg was. Daarna lustte
het nog graag een kopje koffie, liefst met iets erbij. En dat alles zonder enige
conversatie eromheen. Wat deed het zwijn zoal de hele dag? Beleefde het dan nooit
eens wat? Ik had het met de snuit tegen de gloeiende radiator kunnen duwen, er een
jachtgeweer op kunnen richten, niks kwam eruit.
Op een koude dag in januari zei het zwijn: ‘Ik zou wel graag een bad nemen.’ Ik
liet de badkuip voor hem vollopen en even later lag het zwijn op zijn rug met zijn
snuit omhoog en zijn voorpoten wiegend langs zijn borst in het water te deinen. De
kleine oogjes had het gesloten en om zijn bek krulde een zuinige grijns. Af en toe
trok er een vlugge trilling door één van zijn oren, verder heerste er volmaakte rust.
‘En?’ vroeg het zwijn, ‘Hou je al een beetje van me?’
De week erop voelde ik steeds jeuk. Ik besteedde er niet teveel aandacht aan, maar
toen ik eens na het douchen in mijn blootje voor de spiegel stond en me omdraaide,
zag ik met overslaand hart dat uit mijn bilspleet een lange pluk stug zwart haar stak.
Vol ongeloof probeerde ik hem er nog uit te trekken, maar hij zat muurvast. Ik werd
bleek, hapte naar adem en meteen daarop klonk de deurbel. Dat was het zwijn
natuurlijk. Even later lag er een kreukelig briefje op de mat: ‘Ik was er, maar je was
er niet. Ik heb een teek. Verder alles goed. Morgen maar weer proberen. Je zwijn.’
Op mijn werk, in de metro, overal waar ik kwam begon ik te merken dat de mensen
me uit de weg probeerden te gaan. Dat moest wel te maken hebben met die
hardnekkige lucht die zich om me heen had geslingerd, en die tot diep in de vezels
van mijn kleren was doorgedrongen. Zelf raak je na een poosje min of meer aan
zoiets gewend. Je ruikt het bijna niet meer.
Ergens in het voorjaar droomde ik van een lange smalle ka-
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mer met langs de muren stalen kasten, gevuld met documenten en naslagwerken.
Aan het eind zat het zwijn met zijn rug naar me toe achter een bureau, druk bezig
met het doorbladeren van papieren. Ik haalde diep adem en beende erop af. ‘Luister
eens,’ zei ik streng. Het zwijn keek niet op of om. ‘Dit moet afgelopen zijn. Ik doe
hier niet meer aan mee.’ Het zwijn pakte rustig een stapeltje documenten op, liet het
tweemaal verticaal tegen het bureaublad vallen, legde het weer neer en strekte zijn
hoefjes uit naar een volgende stapel. ‘O ja? Wie zegt dat?’ vroeg het dommig. ‘Ik.’
zei ik, ‘Ik zeg dat, hoor je!’ Toen draaide ik me om en liep de kamer uit. Althans,
dat probeerde ik, maar het lopen was als door water, met hevige tegenstroom.
Om te ontspannen probeer ik 's nachts vaak te denken aan het jaar en aan de
eendenvijver. Het is mijn houvast, één van de weinige ongerepte beelden die ik nog
bezit. Verder is alles aangevreten en door de modder gesleept.
's Ochtends moet ik me goed concentreren voor ik opsta. Het is moeilijk om rechtop
te lopen. De vloer ligt zo griezelig ver weg. Het valt me op dat mensen die in een
dal of een vallei wonen, altijd zeggen: ‘Bij ons hier in het dal,’ of: ‘Hier in de vallei.’
Je hoort nooit eens: ‘Wij hier in het ravijn doen aan gescheiden afval,’ of: ‘Bij ons
hier in het ravijn is gisteren een tweeling geboren.’ Waarschijnlijk zou het wel wat
schelen als ik eens een mooie naam verzin voor het zwijn. Dan zou ik wanneer de
bel weer gaat bij mezelf kunnen zeggen: ‘Daar zullen we die of die hebben!’ Dat
zou best kunnen helpen. Ik probeer het wel eens, maar het is niet zo eenvoudig als
het lijkt om de overtuiging te vinden. Eerst moet er een bepaalde koppeling ontstaan
in de hersenen die de naam met het geval verbindt. Dat gaat niet zomaar. Er moeten
cellen afsterven en weer nieuwe worden bijgemaakt. Zo ontstaat er heel langzaam
een weg die van A naar B leidt, en weer terug.
Af en toe koop ik een woontijdschrift. Ik ben er lange tijd zoet mee. Dan ga ik een
poosje op zo'n mooi beklede bank zitten in de één of andere zonovergoten serre met
uitzicht over een meer. Vaak ligt er dan op een glanzende koffietafel weer een stapel
prachtig geïllustreerde boeken om door te bladeren. Tussen de grote kleurenfoto's
lees ik teksten als: ‘Weken was Simon in de weer om al het onkruid te bedwingen.
Mariska toverde ondertussen met haar verfkwast...’ enzovoort.
Er wordt zo hard gewerkt op deze wereld en er wacht zoveel beloning. Ook staan
er voorraadschuren vol geduld.
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Over de medewerkers
Günther Anders (1902-1992) Oostenrijks filosoof en schrijver.
Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) Braziliaans dichter. In Nederland
verschenen Gedichten, een bloemlezing uit zijn werk, en De liefde, natuurlijk,
postuum gepubliceerde erotische poëzie, beide vertaald door August Willemsen.
Jan-Willem Anker (1978) Dichter en programmamaker bij Poetry International.
Debuteerde in 2005 met Inzinkingen (Jo Peters PoëziePrijs, 2006). Onlangs verscheen
Donkere arena.
Maria Barnas (1973) Schrijver en beeldend kunstenaar. Publiceerde de romans
Engelen van ijs (1997), De baadster (2000) en de dichtbundel Twee zonnen (2003,
C. Buddingh'-prijs). Voorjaar 2007 zal een nieuwe poëziebundel verschijnen.
Joost de Bloois (1974) Doceert Literatuurwetenschap aan de Universiteit van
Amsterdam. Schreef een proefschrift over het economiebegrip van de filosofen
Georges Bataille en Jacques Derrida en publiceerde een bundel essays over de
esthetica van Gilles Deleuze.
Jeroen Boomgaard Kunsthistoricus. Als Lector Kunst en Publieke Ruimte verbonden
aan de Gerrit Rietveld Academie en de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast docent
Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 2004 publiceerde hij Een
Jaar in het Wild, een bundel essays over kunst en de publieke ruimte.
Tsead Bruinja (1974) Debuteerde in 2000 met de Friestalige bundel De wizers yn it
read/ De wijzers in het rood. Drie Friestalige en twee Nederlandstalige bundels
volgden, waarvan de bundel Dat het zo hoorde genomineerd werd voor de Jo Peters
PoëziePrijs. In 2007 verschijnen Bang voor de bal en een tweetalige poëzieselectie
Geboorte van het zwarte paard (met dvd).
Pam Emmerik (1964) Schrijver en beeldend kunstenaar. Schrijft beschouwingen over
moderne kunst voor NRC Handelsblad. Publicaties: verhalenbundel Soms Feest
(1997, Betje Wolffprijs); roman Het bottenpaleis (2000, Halewijnprijs); essaybundel
Het wonder werkt (2004).
Elsbeth Etty (1951) Literair recensent en columnist van NRC Handelsblad.
Promoveerde op de biografie Liefde is heel het leven niet - Henriette Roland Holst
1869-1952 (1996). Haar columns werden verzameld in de bundels In het gras (1998),
Een koe op zolder (2001), Tijdgenoot (2002) en Het ongeloof (2006).
Tijs Goldschmidt (1953) Schrijver en bioloog. Publiceerde onder andere Oversprongen
(2000), De andere linkerkant (2003) en Wegkijken (2004). Het afgelopen voorjaar
was hij gastschrijver aan de TU Delft.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

Stefan Hertmans (1951) Schrijver. Publiceerde poëzie, verhalen en essays. Veelvuldig
bekroond. Doceert momenteel Agogiek van de kunst en leidt het Studium Generale
aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten / Hogeschool te Gent. Recente
werken: Harder dan sneeuw (2004) en Empedokles (2004).
Arnold Heumakers (1950) Essayist en literair criticus bij het NRC Handelsblad.
Recente publicatie: De schaduw van de Vooruitgang (2003).
Judith Herzberg (1934) Schrijft poëzie, toneel- en tv-stukken, filmscripts en teksten
voor musicals. Veelvuldig bekroond. Recente publicatie: Soms vaak (2004). Het
gedicht ‘Target’ zal in haar volgende bundel worden opgenomen.
Jan Hein Hoogstad (1975) Studeerde wijsbegeerte. Pleit in zijn dissertatie Time
Tracks (2005) voor een pluralistisch en mediumonafhankelijk tijdsconcept. Doceert
momenteel Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
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Esther Jansma (1958) Dichteres en dendrochronologe. Sinds haar debuut Steen onder
mijn bed (1988) verschenen er meerdere (bekroonde) bundels. Recente publicatie:
Alles is nieuw (2005).
Jaap de Jong (1961) Doceert Taalbeheersing en Journalistiek aan de Universiteit
van Leiden en is redacteur van Onze Taal. Publicaties: Handboek Stijl (1997),
Taalboek van de Eeuw (1999), De eerste minuten, Attentum, benevolum en docilem
parare in de inleiding van toespraken (2004).
Hendrik Kaptein (1951) Universitair hoofddocent Rechtsfilosofie aan de Universiteit
Leiden. Zijn proefschrift (1985) gaat over grondslagen en structuur van morele
argumentatie. Verder publiceerde hij over beroepsethiek voor juristen,
strafrechtstheorie, argumentatietheorie en juridische actualiteiten.
Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) Deens theoloog en filosoof.
Joke van Leeuwen (1952) Schrijft, dicht, tekent en treedt op, zowel voor volwassenen
als voor kinderen. Veelvuldig bekroond. Recente publicatie: Wuif de mussen uit
(2006, poëzie). In september verschijnt een prentenboek voor peuters: Heb je mijn
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Vorig nummer
Raster 114: Roberto Calasso, 'n reader
Roberto Calasso (1941), essayist en uitgever (Adelphi Edizioni), is in Nederland
geen onbekende dankzij vertalingen als De bruiloft van Codmus en Harmonia (over
de Griekse mythologie) en Ka (over Indische veden). In deze aflevering van Raster
gaat het om Calasso's werkwijze als lezer die schrijft. Het hoofdbestanddeel van de
reader bestaat uit een selectie van essays uit de niet eerder vertaalde bundel De
negentien treden, waarin Calasso werk leest van Nietzsche, Kraus, Benjamin, Canetti
en anderen. In het tweede deel besprekingen van alle essays in boekvorm, waarbij
vooral aandacht voor het eerste boek, De onzuivere dwaas (1974) over
senaatspresident Daniel Paul Schreber, die een boek schreef om uit de inrichting te
komen. Het werd beroemd door de gevalsbeschrijving van Freud. Calasso laat Freud
op zijn beurt analyseren door Schreber.
Calasso vertaalde en begeleidde aforismen die Franz Kafka in 1917 schreef toen
hij van zijn dodelijke ziekte gehoord had en bij zijn zuster in Zürau logeerde. In dit
nummer een Nederlandse vertaling van de Aforismen uit Zürau.
Dit nummer werd samengesteld door Jacq Vogelaar en de essays van Calasso
werden vertaald door Els van der Pluijm.’ Vormgeving: Office of CC (Chris Vermaas
en Chin-Lien Chen).

Volgend nummer
Raster 116: Denken in beelden: Gaston Bachelard
Gaston Bachelard (1884-1962), hoogleraar in de filosofie der natuurwetenschappen,
schreef over elk van de vier elementen minstens één boek. Lang geleden is zijn eerste
boek over vuur, Psychoanalyse van het vuur, vertaald, het enige. In deze aflevering
van Raster een vertaling van een van zijn laatste boeken: over vuur, Vlam van een
kaars. Voor het denken waarover Bachelard het hier heeft, waakdromen, peinzend
staren in het vuur, heeft het Nederlands het mooie woord ‘mijmeren’. Het hele denken
van Bachelard draait om een filosofie van de verbeelding - daarom is zijn werk zo
belangrijk voor schrijvers en lezers. ‘De geest van een dichter is louter een syntaxis
van beelden,’ stelt Bachelard.
In dit nummer behalve Vlam van een kaars enkele inleidende teksten van Bachelard
over zijn thema's en methode. En uit een van zijn beste boeken, Poëtica van de ruimte,
hoofdstukken over ‘Laden, kisten en kasten’, ‘Het nest’ en ‘De miniatuur’.
Samenstelling van dit nummer: Nicolaas Matsier, Piet Meeuse, Jacq Vogelaar.
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[Nummer 116]
Bij dit nummer
Het filosofische werk van Gaston Bachelard, die van alles was: wiskundige,
epistemoloog, wetenschapshistoricus, psycholoog en psychoanalyticus, maar zich
mettertijd vooral fenomenoloog noemde, komt in dit nummer nauwelijks aan bod.
Voor de literatuur is belangrijk genoeg wat hij over de verbeelding geschreven heeft;
dat is heel wat, alleen al de onderzoekingen naar de beeldvorming van en rond de
elementen Vuur, Water, Lucht en Aarde. Daaruit is wat hier volgt een representatieve
keuze.
Uit de essays, die ook of juist voor literaire lezers belangrijk zijn, al was het maar
omdat Bachelard als geen ander stap voor stap laat zien hoe lezen in z'n werk gaat,
is hier door drie redacteuren van Raster een keuze gemaakt, waarbij ieder zijn aandeel
van commentaar voorziet.
Piet Meeuse wilde zien wat voor systeem er in Bachelards essayistische aanpak
van de elementen zit en vertaalde daartoe de inleidingen bij twee boeken over water
en lucht. Ter demonstratie vertaalde hij ook gedeelten uit een hoofdstuk over
vliegdromen en een hoofdstuk uit Poëtica van de ruimte. Uit hetzelfde boek vertaalde
Jacq Vogelaar twee hoofdstukken, die beide over de ingewikkelde verhouding groot
en klein gaan, waarin Bachelard zijn benadering kenschetst als ‘lezen met de loep’
en zichzelf ‘filosoof van het adjectief’ noemt.
Van het enige boek dat van Bachelard ooit vertaald is, Psychoanalyse van het
vuur, het eerste grote essay over de beelden van elementen, is hier het voorwoord
opnieuw vertaald. Die programmatische teksten bieden een mogelijkheid om
Bachelards laatste geschrift, dat een kwart eeuw later ook weer over vuur ging, maar
nu in de intieme gedaante van de kaarsvlam, in perspectief te zien. Nicolaas Matsier
vertaalde het hele boekje en licht toe waarom dit schrijven hem, ondanks alle
stilistische sporen van de tijd, zozeer aan het hart gaat: ‘Misschien komt het in feite
alleen maar hierdoor dat je door de knieën gaat voor de vele schitterende aforismen
die er terloops en zonder waarschuwing opflitsen in de tekst van Bachelard’.
Denker in beelden: je kunt het lezen als aanduiding dat de schrijver over poëzie
zich, soms tot zijn eigen verbazing, zelf ontpopte als dichter. Matsier stelt in zijn
bijdrage voor, Bachelards leesetudes als essay-gedichten of gedicht-essays te
beschouwen.
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Piet Meeuse
Met de beelden mee bewegen
De verbeelding volgens Bachelard
Het lijkt niet erg voor de hand te liggen om als wetenschapsfilosoof een groot deel
van je werk te wijden aan het bestuderen van de verbeelding. Toch is dat precies wat
Gaston Bachelard heeft gedaan, en er bleek ook nog een duidelijke logica in die
keuze te zitten.
Bachelard, die als eenvoudige postbeambte in de avonduren wis- en natuurkunde
en chemie begon te studeren, en later als leraar nog eens een filosofiestudie deed,
zou je een laatbloeier kunnen noemen. Pas in 1940, op 56-jarige leeftijd, werd hij
professor aan de Sorbonne, waar hij de leerstoel ‘Geschiedenis en filosofie van de
natuurwetenschappen’ bezette.
Als filosoof had hij toen al werken op zijn naam als Le nouvel esprit scientifique
(1936) en La formation de l'esprit scientifique (1938), waarin hij zich bezighield met
de epistemologie van natuurwetenschappelijke kennis. Daarbij ging zijn aandacht
vooral uit naar de manier waarop die kennis steeds veroverd moet worden op al
aanwezige ideeën, die hardnekkig weerstand bieden. Waar kwamen die ideeën, die
steeds zo moeizaam als vooroordelen en dwalingen ontmaskerd moesten worden,
vandaan?
In 1938 besloot hij de psychologische factoren die het verwerven van objectieve
kennis in de weg stonden, nader te onderzoeken aan de hand van een concreet
voorbeeld: het vuur. Dat resulteerde in La psychanalyse du feu. In die studie legde
hij nog veel nadruk op het primitieve en misleidende karakter van de subjectieve
indrukken en intuïtieve verklaringen die dit natuurverschijnsel in ons oproept. Maar
tegelijkertijd raakte hij gefascineerd door de eigen dynamiek van de mijmerende
verbeelding die, niet gehinderd door de strenge eisen waaraan de wetenschappelijke
waarneming moet voldoen, haar eigen alchemie bedrijft met zintuiglijke indrukken
en ervaringen. Zo ontdekt hij in deze ‘obstacles épistémologiques’ een nieuw
onderzoeksterrein, waarin een heel andere waarheid verborgen ligt: die van de
menselijke geest, die in de confrontatie met de materiële wereld onbewust haar eigen
portret tekent.
De verbeelding, aangestuurd door diepgewortelde angsten en verlangens, speelt
daarbij een sleutelrol, en Bachelard raakte ervan overtuigd dat in de wisselwerking
tussen geest en materie de verbeelding op haar beurt gekarakteriseerd werd door
elementaire materiële factoren. Zo
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kwam hij tot zijn hypothese van een ‘wet van de vier elementen’: aarde, water, lucht
en vuur zijn de vier elementen op grond waarvan hij vier corresponderende typen
verbeelding onderscheidt. Elk element bezit karakteristieke eigenschappen, zoals
zwaarte, dichtheid, vloeibaarheid, vluchtigheid of hitte, die zich in de verbeelding
als vanzelf verbinden met corresponderende psychische eigenschappen.
In een reeks van vijf boeken onderzocht hij achtereenvolgens de verbeelding van
het vuur (La psychanalyse du feu 1938), van het water (L'eau et les rêves, 1942), van
de lucht (L'air et les songes, 1943) en, in twee boeken, die van de aarde (La terre et
les rêveries de la volonté, 1948, en La terre et les rêveries du repos, 1948)
Hoe de verbeelding werkt, is een vraag die mij al heel lang intrigeert, en schrijvers
die daarover iets interessants te melden hebben, heb ik altijd graag gelezen. Mits ze
dat doen op een manier die een beetje tot de verbeelding spreekt, want een behandeling
die geen enkele affiniteit met het onderwerp verraadt, vind ik moeilijk te verteren.
Een studie als L'imaginaire van Sartre vond ik niet om door te komen. Daarmee
vergeleken zijn de boeken van Bachelard een genot om te lezen, al is het zeker geen
gemakkelijke lectuur.
Dat heeft te maken met zijn manier van schrijven, maar vooral ook met zijn manier
van lezen. In zijn reeks boeken over de verbeelding van de vier elementen baseert
hij zich vooral op literaire teksten, en dat maakt hem ook interessant voor
literatuurliefhebbers. Temeer omdat de manier waarop hij te werk gaat tamelijk uniek
is. Hij stelt zich niet op als een streng theoreticus die de literatuur op maat snijdt voor
zijn theorieën, en hij is ook geen literatuurwetenschapper die teksten vergelijkt en
onderzoekt op literaire kwaliteiten. Als hartstochtelijk lezer en liefhebber van literatuur
gaat hij eenvoudig uit van zijn persoonlijke leeservaringen. En dan blijkt hij een
fenomenoloog die erin slaagt het leven van de beelden te betrappen op een manier
die de verborgen logica en de eigen dynamiek van de verbeelding blootlegt.
Deze essays zijn avontuurlijke zwerftochten door de literatuur: aan de hand van
talloze citaten en voorbeelden laat hij stap voor stap zien hoe de verbeelding werkt.
En daarbij ontzegt hij zich niet het genoegen om, als daar aanleiding toe is, zich uit
te leven in lyrische uitweidingen die zijn theoretische inzichten op een persoonlijke
manier illustreren.
Zelden, geloof ik, is de verbeelding - toch al sinds Kant erkend als een van de meest
fundamentele menselijke vermogens - op zo'n vruchtbare en instructieve manier
onderzocht als Bachelard dat heeft gedaan; ik althans heb er veel van opgestoken.
Hij verstaat de kunst om zijn manier
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van lezen zo te expliciteren dat je ontvankelijk wordt voor de bewegingen ‘onder de
woorden’.
Deze boeken hebben het karakter van persoonlijke meditaties: op een aangenaam
ontspannen toon voert hij de lezer mee in zijn gedachtengang, die van het ene
welgekozen citaat naar het volgende steeds verder verdiept en verbreed wordt.
Bachelard is een denker zonder haast: hij neemt de tijd om zijn ideeën te ontvouwen
en te illustreren. Maar die breedvoerigheid wordt zelden saai, omdat zijn manier van
lezen en denken regelmatig verrassende inzichten oplevert.
Vaak zijn die inzichten terloops geformuleerd en verstrooid door de tekst. Als
schrijver is Bachelard (gelukkig) veel meer een essayist dan een theoreticus. Maar
er zit wel degelijk systeem in zijn essayistische aanpak. En omdat ik meer inzicht
wilde krijgen in zijn ‘wet van de vier elementen’, leek het me nuttig om de
theoretische inleidingen bij een paar van die boeken eens te vertalen.
Dat is geen gemakkelijke lectuur, maar wel verhelderend omdat hij daarin zijn
uitgangspunten formuleert. Dat hij teruggrijpt op de geboorte van de filosofie bij de
presocratici, die hun kosmologieën ook al baseerden op de vier elementen, ligt
natuurlijk voor de hand. Dat maakt nog eens duidelijk hoe belangrijk die fundamentele
ordening is geweest voor het denken, en hoeveel ook de filosofie aan de verbeelding
te danken heeft. Maar Bachelard gaat verder als hij benadrukt hoeveel de verbeelding
op haar beurt aan de droom heeft te danken. De poëtische rêverie, de dagdroom of
de poëtische mijmering, heeft haar wortels in het nachtelijk droomleven, dat zijn
eigen irrationele logica en dynamiek bezit. (In ‘De Vliegdroom’, het eerste hoofdstuk
van L'air et les songes, besteedt hij veel aandacht aan de continuïteit die er bestaat
tussen de droom en de dagdroom.)
Belangrijk is ook het onderscheid dat hij (in ‘Verbeelding en materie’) maakt
tussen een formele en een materiële verbeelding, waarbij zijn aandacht uiteraard
vooral uitgaat naar de materiële verbeelding, die zich aan de (oppervlakkige) vormen
onttrekt, maar die tegelijk fundamenteler, en daarom psychologisch en filosofisch
interessanter is. Daarnaast onderscheidt hij ook nog een ‘dynamische verbeelding’,
de verbeelding van de beweging die het onderwerp is van de tweede inleiding
(‘Verbeelding en beweeglijkheid’), bij het boek over de lucht (L'air et les songes).
Die onderscheidingen zijn verhelderend, omdat ze duidelijk maken dat de
verbeelding op verschillende manieren actief is, en zoveel meer inhoudt dan het
visualiseren van dingen (in de formele verbeelding).
Maar de kracht van zijn methode - als je daarvan mag spreken - zit vooral in zijn
manier van lezen. Het commentaar dat hij geeft op de passages
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uit gedichten, romans of studies is altijd verrassend, omdat het lagen blootlegt die je
er zelf niet meteen in ziet. (Normaal gesproken lees je dergelijke passages immers
altijd binnen de context van een groter geheel, en let je dus op andere dingen.)
Bachelard zoomt in op details. Vaak heeft hij aan twee regels uit een gedicht, of drie
zinnen uit een stuk proza genoeg om iets te laten zien - een beweging, een gebaar,
een woordcombinatie - waarvan de portee vervolgens met weer een ander citaat
wordt verduidelijkt of verder uitgewerkt.
Met het instrument van wat ik maar even zijn vierelementenleer noem, boort hij
als het ware de diepere, onbewuste lagen aan die in de gebruikte beelden en metaforen
verborgen liggen. Hij interpreteert niet zozeer, maar laat zien hoe de verbeelding de
taal bewerkt, en welke elementaire eigenschappen op die manier een vorm krijgen
die een psychische werkelijkheid uitdrukt.
Dat is buitengewoon leerzaam, omdat daarbij bijvoorbeeld duidelijk wordt dat
visuele beelden vaak oppervlakkig zijn, en hoe zulke beelden te onderscheiden zijn
van andere, dieper gewortelde beelden - die vaak minder opvallen of juist op het
eerste gezicht vreemd en onlogisch lijken. Zo toont hij in L'air et les songes
overtuigend aan dat de verbeelding van de beweging bij een ijl element als lucht
doorslaggevend is en hoe die dynamiek de visuele beelden beheerst.
Hij ontmaskert dromen waarin gevlogen wordt met vleugels aan de schouders als
rationaliseringen, omdat vleugels in de verbeelding een gevolg zijn van de primaire
sensatie van het vliegen. De authentieke droomvleugels zijn vleugels aan de voeten,
want het euforische van de vliegdroom schuilt in de moeiteloosheid waarmee de
dromer zich afzet van de aarde en zich in de lucht verheft. Daarom wordt Mercurius,
de bode van de goden, afgebeeld met gevleugelde sandalen.
Het is dit soort observaties, rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden, dat het lezen
van Bachelard de moeite waard maakt. Het zijn de observaties van een lezer die niet
alleen met zijn verstand, maar vooral ook met zijn empathische vermogens leest.
Keer op keer wijst hij erop dat beelden beleefd moeten worden, en dat de verbeelding
niet begrepen kan worden door beelden en metaforen op een verstandelijke (en dus
afstandelijke) manier te benaderen. Met die empathische manier van lezen slaagt hij
erin om in de meest uiteenlopende teksten de eigenschappen aan het licht te brengen
die kenmerkend zijn voor een van de vier elementaire ‘hormonen van de verbeelding’,
zoals hij ze ergens noemt.
Zo wijst hij bijvoorbeeld voor het element lucht op de dialectiek van lichtheid en
zwaarte, die een doorslaggevende rol speelt in dromen over vliegen en opstijgen, en
op de psychische betekenis daarvan. Aan de hand van teksten van o.a. Shelley, Rilke,
Balzac en Nietzsche laat hij zien
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hoe het element lucht in de verbeelding is verbonden met het streven naar vrijheid
en met een verlangen naar groei en expansie.
Dit ‘elementaire’ of materiële karakter van de verbeelding, waarbij de eigenschappen
van de materie als het ware gesublimeerd worden tot de psychische eigenschappen
die ermee corresponderen, herinnert mij van de weeromstuit aan Ponge, - een dichter
over wie Bachelard bij mijn weten nooit heeft geschreven.
‘Van de weeromstuit’ zeg ik, want in zekere zin streefde Ponge ongeveer het
omgekeerde na. Waar Bachelard in zijn onderzoek de nadruk legde op de menselijke
factor - de manier waarop de niet-menselijke wereld door de verbeelding wordt
getransformeerd tot een psychische werkelijkheid - was Ponge er juist op uit om de
wereld van de dingen te zuiveren van dat soort menselijke projecties. Alle beelden
en metaforen die Bachelard een toegang boden tot de dynamiek van de verbeelding,
waren voor Ponge nu juist aanleiding om ze te mijden als de pest - omdat ze ons
zicht op de materiële werkelijkheid van de dingen volgens hem verduisteren. Zo
gezien lijken beider ondernemingen diametraal tegenover elkaar te staan.
En toch is er iets dat ze verbindt, namelijk de aandacht voor het materiële, voor
de rol die het niet-menselijke speelt als sparring-partner voor de menselijke geest.
Maar de een kijkt naar buiten, en de ander naar binnen. De materialist en
anti-romanticus Ponge kijkt naar de dingen en probeert ze te beschrijven in een taal
die correspondeert met hun werkelijkheid, terwijl Bachelard, die als lezer wel een
idealist en een romanticus mag heten, naar teksten kijkt van dichters en schrijvers
die de materiële werkelijkheid ongegeneerd subjectiveren en sublimeren - dus naar
hun hand zetten.
Voor de dichter van Le parti pris des choses is de materiële werkelijkheid een
uitdaging en een kans om de geest te dwingen haar antropocentrische instelling te
overwinnen. Ponge wilde een andere taal uitvinden (‘een retoriek per object’), een
taal die zich oriënteert aan de materiële werkelijkheid, in plaats van die te misbruiken
voor het uitdrukken van menselijke emoties en ideeën, een taal die als een zintuig
zou werken. Maar Bachelard is juist geïnteresseerd in dat ‘misbruik’, omdat het veel
zegt over de dynamiek van de verbeelding.
Die twee gezichtspunten - wat mij betreft allebei even interessant - lijken niet te
verzoenen. Bachelard en Ponge staan als het ware met de rug naar elkaar toe. Maar
het geestige (en tegelijk het verwarrende) is dat hun ondernemingen elkaar toch
ergens kruisen: in de taal, die hoe dan ook voor beiden de quintessens blijft, het
‘vijfde element’ waarin de andere vier zich spiegelen.
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Gaston Bachelard
Verbeelding en materie
Inleiding bij Het water en de dromen
Aidons l'hydre à vider son brouillard.
Mallarmé, Divagations

I
De verbeeldende krachten van onze geest ontwikkelen zich langs twee zeer
verschillende assen.
Sommige vinden hun ontplooiing in het nieuwe; ze vermaken zich met het
pittoreske, met de afwisseling, met de onverwachte gebeurtenis. Zij inspireren de
verbeelding die altijd een lente heeft te beschrijven. In de natuur, ver van ons, brengen
ze als levende krachten al bloemen voort.
Andere verbeeldende krachten graven diep in de dingen, waarin ze zowel het
oorspronkelijke als het eeuwige willen vinden. Ze beheersen de jaargetijden en de
geschiedenis. In de natuur, in ons en buiten ons, brengen ze kiemen voort; kiemen
waarin de vorm besloten ligt in een substantie, waarin de vorm inwendig is.
Om ons meteen filosofisch uit te drukken, zouden we twee soorten verbeelding
kunnen onderscheiden: een verbeelding waarin de formele oorzaak, en een verbeelding
waarin de stoffelijke oorzaak actief is, of kortweg: de formele verbeelding en de
materiële verbeelding. Deze samenvattende begrippen lijken ons namelijk onmisbaar
voor een complete filosofische studie van de poëtische creatie. Om dit werk de variatie
van het woord, het veranderlijke leven van het licht mee te geven, dient een
gevoelsoorzaak, een oorzaak die uit het hart stamt, een formele oorzaak te worden.
Maar behalve de beelden van de vorm, zo vaak behandeld door de psychologen van
de verbeelding, zijn er - zoals we zullen laten zien - beelden van de materie, directe
beelden van de materie. De waarneming benoemt ze, maar de hand kent ze. Een
dynamische vreugde hanteert ze, kneedt ze, maakt ze lichter. Die beelden van de
materie droom je op een substantiële, innige manier, door de vormen, de vergankelijke
vormen, de ijdele beelden, het ontstaan van oppervlakken te negeren. Ze hebben een
gewicht, ze zijn een hart.
Er zijn wel werken waarin de twee verbeeldende krachten samenwerken. Het is
zelfs onmogelijk ze volledig van elkaar te scheiden. Ook in het
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meest beweeglijke, meest van gedaante veranderende gemijmer, dat geheel aan de
vormen is overgeleverd, schuilt toch een ballast, een dichtheid, een traagheid, een
ontkiemen. Anderzijds moet elk poëtisch werk dat diep genoeg afdaalt in de kiem
van het zijn om de solide bestendigheid en mooie eentonigheid van de materie te
vinden, elk poëtisch werk dat zijn krachten ontleent aan de waakzame werking van
een materiële oorzaak, toch ook bloeien, zich mooi maken. Om de lezer meteen te
verleiden moet het zich tooien met de exuberanties van de formele schoonheid.
Vanwege de natuurlijke behoefte om te verleiden is de verbeelding meestal actief
waar de vreugde - of op z'n minst een vreugde! - zich richt op vormen en kleuren,
op afwisseling en metamorfosen, op een toekomst van het oppervlak. Ze laat de
diepte, de substantiële intimiteit, het volume in de steek.
Toch willen we in dit werk vooral aandacht schenken aan de innerlijke verbeelding
van die vegetatieve en materiële krachten. Alleen een iconoclastische filosofie kan
deze zware taak op zich nemen: alle franjes van de schoonheid verwijderen, proberen
om achter de beelden die zich tonen de beelden te vinden die zich verbergen,
doordringen tot de wortel van de verbeeldende kracht.
In de diepte van de materie groeit een duistere vegetatie; in de nacht van de materie
bloeien donkere bloemen. Hun fluweel en de formule van hun geur hebben ze al.

II
Toen we begonnen na te denken over het idee ‘schoonheid van de materie’, werden
we meteen getroffen door de verwaarlozing van de materiële oorzaak in de esthetische
filosofie. We kregen vooral de indruk dat de individualiserende kracht van de materie
werd onderschat. Waarom verbindt men de notie van het individu altijd aan die van
de vorm? Bestaat er niet een diepere individualiteit die ervoor zorgt dat de materie
tot in zijn kleinste deeltjes altijd een geheel is? Beschouwd vanuit haar diepte is een
materie juist het beginsel dat zich los kan maken van de vormen. Ze is niet zomaar
het ontbreken van een formele activiteit. Ze blijft zichzelf ondanks elke deformatie,
elke verkruimeling. De materie kan bovendien in twee richtingen gewaardeerd
worden: in de verdieping en in de ontplooiing. In de verdieping lijkt ze onpeilbaar,
een mysterie. In de ontplooiing verschijnt ze als een onuitputtelijke kracht, als een
wonder. In beide gevallen leidt de beschouwing van een materie tot de vorming van
een open verbeelding.
Pas wanneer we de vormen hebben bestudeerd en toegeschreven aan de juiste
materie, zullen we aan een volledige theorie van de menselijke verbeelding kunnen
gaan denken. Dan kan het besef ontstaan dat het
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beeld een plant is die aarde en hemel nodig heeft, stof en vorm. De beelden die
mensen hebben gevonden ontwikkelen zich traag, moeizaam, en we begrijpen de
diepzinnige opmerking van Jacques Bousquet: ‘Een beeld kost de mensheid evenveel
moeite als een plant heeft om een nieuwe eigenschap te ontwikkelen.’ Veel
uitgeprobeerde beelden zijn niet levensvatbaar omdat ze simpele formele spelletjes
zijn, omdat ze niet echt zijn aangepast aan de materie die ze moeten bewerken.
Wij geloven dus dat een filosofische theorie van de verbeelding bovenal de
betrekkingen moet bestuderen tussen de materiële causaliteit en de formele causaliteit.
Met dit probleem worden zowel de dichter als de beeldhouwer geconfronteerd. Ook
poëtische beelden hebben een materie.

III
Wij hebben ons al eerder met dit probleem bezig gehouden. In De psychoanalyse
van het vuur hebben we voorgesteld de verschillende typen verbeelding te
onderscheiden aan de hand van de stoffelijke elementen die de inspiratie vormden
van de traditionele filosofieën en de antieke kosmologieën. Wij denken namelijk dat
het mogelijk is om in het rijk van de verbeelding een wet van de vier elementen vast
te stellen, die de verschillende materiële verbeeldingen indeelt op basis van hun
affiniteit met vuur, lucht, water of aarde. En als het waar is, zoals wij beweren, dat
elke poëtica materiële bestanddelen in zich moet opnemen - hoe zwak ze ook zijn -,
dan is het nogmaals deze indeling in fundamentele stoffelijke elementen die
dichterlijke zielen ten nauwste aan elkaar verwant moet maken. Wil een mijmering
hardnekkig genoeg zijn om tot een geschreven werk te leiden, wil ze meer zijn dan
alleen verpozing tijdens een verloren uurtje, dan moet ze haar materie vinden, dan
moet een stoffelijk element haar een eigen substantie geven, een eigen regel, een
specifieke poëtica. En niet voor niets maakten de eerste filosofische leren langs deze
weg vaak een beslissende keuze. Ze hebben hun formele beginselen verbonden met
een van de vier fundamentele elementen die aldus de kenmerken zijn geworden van
filosofische temperamenten. In die filosofische systemen wordt het geleerde denken
verbonden met een oorspronkelijke materiële mijmering, de rustige en permanente
wijsheid schiet wortel in een substantiële duurzaamheid. En als die eenvoudige en
krachtige filosofieën nog altijd overtuigingskracht bezitten, dan is dat omdat je door
ze te bestuderen volkomen natuurlijke vormen van verbeeldingskracht terugvindt.
Het gaat nog altijd op dezelfde manier: in de filosofie overtuigt men slechts door
fundamentele mijmeringen op te roepen, door de gedachten weer toegang te geven
tot de droom.
Meer nog dan heldere gedachten en bewuste beelden zijn dromen af-
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hankelijk van de vier fundamentele elementen. Er zijn talrijke pogingen gedaan om
de leer van de vier materiële elementen te verbinden met de vier organische
temperamenten. Zo schrijft een oude auteur, Lessius, in De kunst om lang te leven:
‘De dromen van cholerici gaan over vuren, branden, oorlogen, moorden; die van
melancholici over begrafenissen, graven, spoken, ontsnappingen, kerkers, over alle
treurige dingen; die van flegmatici over meren, rivieren, overstromingen,
schipbreuken; die van sanguinici over vogelvluchten, wedlopen, festijnen, concerten,
zelfs over dingen die men niet durft benoemen.’ Dientengevolge zullen cholerici,
melancholici, flegmatici en sanguinici achtereenvolgens gekarakteriseerd worden
door het vuur, de aarde, het water en de lucht. Hun dromen bewerken bij voorkeur
het element dat ze karakteriseert. Als men accepteert dat aan een onmiskenbare, maar
heel algemene biologische dwaling een diepe onirische waarheid beantwoordt, dan
kunnen dromen materieel geïnterpreteerd worden. Naast de psychoanalyse van
dromen zal dus een psychofysica en een psychochemie van dromen moeten figureren.
Deze zeer materialistische psychoanalyse zal aansluiten bij de oude voorschriften
die wilden dat elementaire ziektes genezen werden door elementaire medicijnen. Het
stoffelijk element is bepalend, zowel voor de ziekte als voor de genezing. Wij lijden
aan dromen en we genezen door dromen. In de kosmologie van de droom blijven de
stoffelijke elementen de fundamentele.
In het algemeen geloven wij dat de psychologie van de esthetische emoties baat
zou hebben bij de studie van het gebied van de materiële dromen die aan de
beschouwing voorafgaan. Voordat men overpeinst, droomt men. Voordat het een
bewust schouwspel is, is elk landschap een droomervaring. Alleen de landschappen
die eerst in een droom zijn gezien, worden beschouwd met een esthetische interesse.
En terecht heeft Tieck in de menselijke droom de preambule herkend van het
natuurschoon. De eenheid van een landschap doet zich voor als de vervulling van
een vaak gedroomde droom, ‘wie die Erfüllung eines oft geträumten Traums.’ Maar
het droomlandschap is geen kader dat volloopt met indrukken, het is een materie die
opzwelt.
Het is dus begrijpelijk dat aan een materieel element als vuur een bepaald soort
mijmering kan worden verbonden dat de overtuigingen, de passies, het ideaal en de
filosofie van een heel leven beheerst. Het heeft zin om te spreken over de esthetiek
van het vuur, over de psychologie van het vuur en zelfs over de moraal van het vuur.
Een poëtica en een filosofie van het vuur vatten al die overwegingen samen. Getweeën
vormen ze dat buitengewone, ambivalente onderricht dat de overtuigingen van het
hart ondersteunt met de gegevens uit de realiteit, en dat omgekeerd het leven van het
heelal begrijpelijk maakt via het leven van ons hart.
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Alle andere elementen zitten vol met soortgelijke ambivalente zekerheden. Ze doen
denken aan geheime confidenties en tonen eclatante beelden. Alle vier hebben ze
hun getrouwen, of, preciezer, elk voor zich is ten diepste op een materiële manier al
een systeem van poëtische trouw. Wie ze bezingt, meent trouw te zijn aan een favoriet
beeld, in werkelijkheid is men trouw aan een primitief menselijk gevoel, aan een
primaire organische realiteit, aan een fundamenteel onirisch temperament.

IV
Wij zullen deze these bevestigd zien, menen wij, in dit werk waarin we de substantiële
beelden van het water zullen bestuderen, waarin we de psychologie van de ‘materiële
verbeelding’ van het water zullen bedrijven - een element dat vrouwelijker en
eenvormiger is dan het vuur, een constanter element dat symboliseert met meer
verborgen, simpeler en simplificerender menselijke krachten. Vanwege deze eenvoud
en deze simplificatie zal onze taak hier moeilijker en monotoner zijn. De poëtische
documenten zijn heel wat minder talrijk en poverder. Dichters en dromers worden
vaak meer geamuseerd dan verleid door de oppervlakkige spelletjes van het water.
Het water is dan een ornament van hun landschappen; het is niet echt de ‘substantie’
van hun dagdromen. Om het als filosoof te zeggen: de dichters van het water
‘participeren’ minder in de aquatieke realiteit van de natuur dan de dichters die
gehoorzamen aan de roep van het vuur of de aarde.
Om die ‘participatie’, die de essentie is van het denken van water, van het
hydratische zieleleven, goed in beeld te krijgen, zullen we dus uitvoerig stil moeten
staan bij zeer zeldzame voorbeelden. Maar als we onze lezer ervan kunnen overtuigen
dat er onder de oppervlakkige beelden van het water een reeks almaar diepere en
constantere beelden zit, dan zal hij in zijn eigen overpeinzingen algauw een sympathie
voor deze verdieping ervaren; hij zal voelen hoe zich onder de verbeelding van de
vormen een verbeelding van de substanties opent. Hij zal in het water, in de substantie
van het water, een type intimiteit herkennen, een intimiteit die heel anders is dan die
de ‘diepten’ van het vuur of van de steen suggereren. Hij zal moeten erkennen dat
de materiële verbeelding van het water een bijzonder type verbeelding is. Gesteund
door deze kennis van een diepte in een materieel element zal de lezer ten slotte
begrijpen dat het water ook een type lotsbestemming is, niet meer alleen de vage
bestemming van vluchtige beelden, de vage bestemming van een droom die niet
voltooid wordt, maar een noodzakelijke bestemming die de substantie van het zijn
onophoudelijk van gedaante doet veranderen. Vanaf dat moment zal de lezer met
meer sympathie en meer pijn een van de kenmerken van het Heraclitische denken
begrijpen. Hij zal inzien dat de beweeglijkheid van Hera-
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clitus een concrete filosofie is, een totale filosofie. Men baadt niet twee keer in
dezelfde rivier omdat het menselijk wezen ten diepste zelf al het lot van stromend
water ondergaat. Water is echt het overgangselement. Het is de essentiële ontologische
metamorfose tussen het vuur en de aarde. Het wezen dat aan het water is gewijd is
een duizelend wezen. Het sterft elke minuut, onophoudelijk stroomt er iets van zijn
substantie weg. De dagelijkse dood is niet de exuberante dood van het vuur dat de
hemel met zijn pijlen doorboort; de dagelijkse dood is de dood van het water. Het
water stroomt altijd, het water valt altijd, het eindigt altijd in zijn horizontale dood.
In ontelbare voorbeelden zullen we zien dat voor de materialiserende verbeelding
de dood van het water dromeriger is dan de dood van de aarde: het verdriet van het
water kent geen einde.

V
Alvorens een overzicht van onze studie te geven, willen we iets zeggen over de titel
ervan, want die uitleg moet onze bedoeling verduidelijken.
Hoewel het voorliggende werk een nieuw voorbeeld is, na La Psychanalyse du
Feu, van de wet van de vier poëtische elementen, hebben we niet gekozen voor de
titel La Psychanalyse de l'Eau, die bij ons eerdere essay had kunnen aansluiten. We
hebben een vagere titel gekozen: L'Eau et les Rêves. Dat was eerlijkheidshalve
noodzakelijk. Om van psychoanalyse te kunnen spreken, moet er eerst een indeling
zijn van de oorspronkelijke beelden zonder dat er iets te merken is van een eerste
voorkeur; er moeten complexen zijn aangewezen, en vervolgens ontrafeld, waarin
verlangens en dromen lange tijd verstrengeld waren. Dat hebben we naar ons gevoel
gedaan in Psychanalyse du Feu. Men heeft zich erover kunnen verbazen dat de
rationalistische filosoof zo langdurig aandacht schenkt aan illusies en dwalingen en
dat het voortdurend nodig is rationele waarden en heldere beelden opnieuw aan te
bieden ter rectificatie van verkeerde gegevens. Inderdaad: een natuurlijke,
onmiddellijke, elementaire rationaliteit is in onze ogen absoluut niet betrouwbaar.
Rationele kennis verwerf je niet in één klap; je hebt niet in één keer het juiste
perspectief op fundamentele beelden te pakken. Rationalistisch? Dat proberen we te
worden, niet alleen in onze cultuur als geheel, maar ook in de details van ons denken,
in de gedetailleerde ordening van de beelden die ons vertrouwd zijn. En zo zijn we
door een psychoanalyse van de objectieve kennis en de verbeelde kennis rationalistisch
geworden ten aanzien van het vuur. De eerlijkheid gebiedt ons te bekennen dat een
dergelijke heropvoeding ons niet gelukt is ten aanzien van het water. De beelden van
het water beleven we nog steeds, we beleven ze synthetisch in hun aanvankelijke
complexiteit en stemmen er vaak onberedeneerd mee in.
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Ik ervaar telkens weer dezelfde melancholie bij stilstaand water, een heel speciale
melancholie die de kleur heeft van een ven in een vochtig bos, een melancholie
zonder bedruktheid, dromerig, traag, kalm. Een piepklein detail van het leven van
water wordt voor mij vaak een essentieel psychologisch symbool. Zo roept de
muntgeur van water in mij een soort ontologische correspondentie op die me doet
geloven dat het leven een eenvoudig aroma is, dat het leven uit het zijn wasemt zoals
een geur uit de substantie, dat de plant bij de beek de ziel van het water moet
uitstralen... Als ik voor eigen rekening de filosofische mythe van het standbeeld van
Condillac moest laten herleven, die het eerste heelal en het eerste bewustzijn in de
geuren vindt, dan zou ik niet zoals dat beeld zeggen: ‘Ik ben rozegeur’ - maar zou
ik moeten zeggen: ‘Ik ben in de eerste plaats muntgeur, de muntgeur van water’.
Want de ziel is voor alles een ontwaken en ze ontwaakt in het bewustzijn van een
buitengewone impressie. Het individu is niet de optelsom van zijn algemene
indrukken, maar de optelsom van zijn eigen indrukken. Zo ontstaan in ons de
vertrouwde mysteries die zich aftekenen in zeldzame symbolen. Dichtbij het water
en zijn bloemen heb ik het beste begrepen dat de mijmering een universum is dat
uitstroomt, een vlaag van geur die uit de dingen komt door tussenkomst van een
dromer. Als ik het leven van de beelden van het water wil bestuderen, moet ik de
rivier en de bronnen van mijn landstreek hun dominante rol teruggeven.
Ik ben geboren in een streek van beken en rivieren, in een hoek van de
heuvelachtige Champagne, in le Vallage, zo genoemd vanwege het grote aantal
valleitjes daar. De mooiste plek om te wonen zou voor mij op de bodem van een
dalletje zijn, aan de oever van een levend stroompje, in de korte schaduw van wilgen
en teenwilgen. En wanneer dan oktober aanbreekt, met zijn misbanken over de rivier...
Het is me nog altijd een genoegen om de beek te vergezellen, om langs de oevers
te lopen in de goede richting, de richting waarin het water stroomt, het water dat het
leven naar elders leidt, naar het naburige dorp. Mijn ‘elders’ gaat niet verder dan
daar. Ik was bijna dertig toen ik de oceaan voor het eerst zag. Ook in dit boek zal ik
niet gemakkelijk over de zee spreken, ik zal het indirect doen, luisterend naar wat
de boeken van de dichters erover zeggen, ik zal erover spreken onder de blijvende
invloed van schoolse gemeenplaatsen over de oneindigheid. Wat mijn dagdroom
betreft - wat ik in het water vind is niet de oneindigheid, maar de diepte. Is het
trouwens niet Baudelaire die zegt dat voor de mens die wegdroomt bij de zee de
straal van de oneindigheid zes of zeven mijl lang is? (Journaux intimes) Le Vallage
is achttien mijl lang en twaalf breed. Dat is dus een wereld. Ik ken die niet helemaal:
ik heb niet al zijn riviertjes gevolgd.
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Maar je geboortestreek is niet zozeer een uitgestrektheid als wel een materie; het is
een soort graniet of aarde, een soort wind of droogte, een soort water of licht. Daarin
materialiseren we onze mijmeringen; daaraan ontleent onze droom zijn juiste
substantie; daarvan verlangen we onze fundamentele kleur. Dromend bij de rivier
heb ik mijn verbeelding gewijd aan het water, aan het frisse en heldere water, aan
het water dat de weilanden laat groenen. Ik kan niet aan een beek gaan zitten zonder
in diep gemijmer te vervallen, zonder mijn geluk terug te zien... Dat hoeft geen beek
uit mijn geboortestreek, geen water uit mijn geboortestreek te zijn. Het anonieme
water kent al mijn geheimen. Dezelfde herinnering stroomt uit alle bronnen.
We hebben nog een andere, minder sentimentele, minder persoonlijke reden om niet
De psychoanalyse van het water als titel voor onze studie te kiezen. In dit boek
hebben we namelijk het organicistische karakter van de gematerialiseerde beelden
niet systematisch ontwikkeld, zoals dat zou moeten in een diepgaande psychoanalyse.
De primaire psychische belangen die onuitwisbare sporen nalaten in onze dromen
zijn organische belangen. De primaire warmbloedige overtuiging is een lichamelijk
welbevinden. Uit het vlees, uit de organen worden de eerste materiële beelden
geboren. Die eerste materiële beelden zijn dynamisch, actief; ze zijn verbonden met
simpele, verbazend vulgaire verlangens. De psychoanalyse heeft heel wat weerstanden
gewekt door te spreken over het kinderlijk libido. We zouden de werking van dat
libido misschien beter begrijpen als we het zijn verwarde en algemene vorm
teruggaven, als we het verbonden met alle organische functies. Het libido zou dan
solidair blijken met alle begeerten, alle behoeften. Het zou beschouwd worden als
een dynamiek van de gretigheid en zou tot rust komen in alle indrukken van
welbevinden. Een ding is in elk geval zeker, namelijk dat de mijmering bij het kind
een materialistische mijmering is. Het kind is een geboren materialist. Zijn eerste
dromen zijn de dromen van organische substanties.
Er zijn momenten waarin de droom van de scheppende dichter zo diep, zo natuurlijk
is, dat hij zonder het te vermoeden de beelden van zijn kinderlijf terugvindt. Gedichten
waarvan de wortels zo diep gaan hebben vaak een bijzondere macht. Er schuilt een
kracht in, en zonder erbij stil te staan, heeft de lezer deel aan die oorspronkelijke
kracht. De oorsprong daarvan ziet hij niet meer. Hier zijn twee pagina's waar de
organische authenticiteit van een eerste beeld aan het licht komt:
Connaissant ma propre quantité,
C'est moi, je tire, j' appelle sur toutes mes racines, le Gange, le Missisippi,
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L'epaisse touffe de l'Orénoque, le long fil du Rhin, le Nile avec sa double
vessie...*
Zo werkt overvloed... In populaire legenden zijn er talloze rivieren die ontspringen
aan een plassende reus. Zo heeft ook Gargantua het Franse platteland overstroomd
tijdens al zijn omzwervingen.
Als water kostbaar wordt, krijgt het iets van zaad. Dan wordt het mysterieuzer
bezongen. Alleen de organicistische psychoanalyse kan een verward beeld als dit
verhelderen:
Et comme la goutte séminale féconde la figure mathématique, départissant
L'amorce foisonnante des éléments de son théorème,
Ainsi le corps de gloire désire sous les corps de boue, et la nuit
D'être dissoute dans la visibilité.**
Eén machtige druppel water is voldoende om een wereld te scheppen en de nacht op
te lossen. Om die macht te dromen heb je slechts één diepgaand verbeelde druppel
nodig. Het aldus dynamisch gemaakte water is een kiem; die schenkt het leven een
onuitputtelijke bloei. Op dezelfde manier heeft mevrouw Marie Bonaparte in een zo
geïdealiseerd oeuvre als dat van Edgar Poe de organische betekenis ontdekt van
talrijke thema's. Ze voert tal van bewijzen aan voor het fysiologische karakter van
bepaalde poëtische beelden.
We waren naar ons gevoel nog niet zó ver dat we de wortels van de organische
verbeelding even diep konden peilen, en onder de psychologie van het water een
fysiologie van het droomwater konden schrijven. Daarvoor zou een medische
achtergrond en vooral een grote ervaring met neuroses nodig zijn. Wij echter halen
onze kennis van de mens alleen uit de lectuur, de wonderlijke lectuur die de mens
beoordeelt naar wat hij schrijft. Wat ons bovenal bevalt aan de mens is wat je over
hem kunt schrijven. Wat niet geschreven kan worden, verdient dat wel beleefd te
worden? Wij hebben het dus moeten doen met de studie van de geënte materiële
verbeelding en we hebben ons bijna steeds beperkt tot het bestuderen van de
verschillende takken van de verbeelding die zich boven de enting materialiseert,
wanneer een cultuur zijn stempel heeft gezet op een stuk natuur.
Dat is voor ons trouwens niet zomaar een metafoor. De enting lijkt ons juist een
essentieel begrip om de menselijke psychologie te begrijpen.

*

**

Mijn eigen veelheid ken ik / ik ben het, ik trek aan, ik roep naar al mijn wortels, de
Ganges, de Missisippi, /de dichte bosjes van de Orinoco, het lange lint van de Rijn,
de Nijl met zijn dubbele blaas... Paul Claudel, Cinq Grandes Odes.
En zoals de zaaddruppel de wiskundige figuur bevrucht, / de overvloedige aanzet
toewijzend aan de elementen van zijn stelling, / zo begeert het glorieuze lichaam onder
de slijklichamen en de nacht / te worden opgelost in zichtbaarheid. Paul Claudel, a.w.
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Volgens ons is dat kenmerkend voor het menszijn, het kenmerk dat noodzakelijk is
om de menselijke verbeelding te specificeren. In onze ogen is de verbeeldende
mensheid een hogere vorm van de natura naturans. Het is de enting die de materiële
verbeelding werkelijk de overvloed van vormen kan schenken. Dankzij de enting
kan de rijkdom en de dichtheid van de materie de formele verbeelding voeden. Zij
dwingt de wilde boom te bloeien en zij schenkt de bloesem materie. Even afgezien
van alle metaforen: om een poëtisch werk voort te brengen is een fusie nodig van
dromen en denken. Kunst is geënte natuur.
Natuurlijk hebben wij, wanneer we in onze studie van de beelden een verderweg
gelegen bron hebben herkend, dat in het voorbijgaan opgemerkt. Slechts zeer zelden
hebben we niet de organische oorsprongen blootgelegd van sterk geïdealiseerde
beelden. Maar dat was niet voldoende om onze studie op het niveau te brengen van
een uitputtende psychoanalyse. Ons boek blijft dus een poging tot literaire esthetiek.
Het heeft de dubbele bedoeling om de substantie van poëtische beelden vast te stellen
en de overeenkomst van de vormen met de elementaire materie te bepalen.

VI
En nu de algemene opzet van onze studie.
Om goed te laten zien wat een as van de materialiserende verbeelding is, beginnen
we met beelden die niet goed materialiseren: we brengen oppervlakkige beelden in
herinnering, beelden die aan de oppervlakte van het element spelen zonder de
verbeelding de tijd te gunnen om de materie te bewerken. Ons eerste hoofdstuk zal
gewijd zijn aan helder water, aan het schitterende water dat vluchtige en makkelijke
beelden oplevert. Toch zullen we voelbaar maken dat deze beelden vanwege de
eenheid van het element een ordening en een organisatie vertonen. Zo zullen we
uitzicht bieden op de overgang van een waterpoëzie naar een metapoëtica van het
water, de overgang van een meervoud naar een enkelvoud. Voor een dergelijke
metapoëtica is het water niet meer alleen een groep bekende beelden in een lukrake
beschouwing, in een reeks verbrokkelde, aan het moment gebonden mijmeringen;
het is een drager van beelden en algauw een aandrager van beelden, een beginsel
dat de beelden fundeert. In een zich verdiepende beschouwing wordt het water ook
geleidelijk aan een element van de materialiserende verbeelding. Anders gezegd,
oppervlakkige dichters beleven als het ware een cyclisch water, water dat van de
lente naar de winter stroomt, en dat op een makkelijke, passieve, lichtvoetige manier
de seizoenen weerspiegelt. Maar de dichter die dieper gaat, treft het levenskrachtige
water, water dat uit zichzelf herboren wordt, water dat niet verandert, het water dat
zijn beelden zijn on-
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uitwisbare merkteken ingrift, het water dat een orgaan van de wereld is, dat de
stromende fenomenen voedt, het groeiende element, het glansgevende element, het
lichaam van de tranen...
Maar we herhalen: pas door lang genoeg aan de iriserende oppervlakte te blijven
zullen we de prijs van de diepte begrijpen. We zullen dus proberen bepaalde
verbindende principes te verduidelijken die de oppervlakkige beelden verenigen. In
het bijzonder zullen we zien hoe het narcisme van het individu geleidelijk zijn plaats
krijgt binnen een waar kosmisch narcisme. Aan het eind van het hoofdstuk zullen
we ook een gemakkelijk ideaal van blankheid en gratie bestuderen dat we
karakteriseren met de benaming zwaancomplex. De verliefde en lichtvoetige wateren
vinden daarin een symbool dat heel makkelijk te analyseren is.
Pas in het tweede hoofdstuk - waarin we de voornaamste tak van de metapoëtica
van Edgar Poe bestuderen - zullen we dus echt toekomen aan het element, het
substantiële water, het water dat in zijn substantie gedroomd wordt.
Voor die zekerheid bestaat een reden. Namelijk dat met de oorspronkelijke
elementen waaraan de materiële verbeelding zich vormt, diepe en duurzame
ambivalenties verbonden zijn. En die psychologische eigenschap is zo constant dat
we er, als een primordiale wet van de verbeelding, ook het omgekeerde van kunnen
zeggen: een materie die niet op een dubbele manier tot leven gewekt kan worden
door de verbeelding, kan niet de psychologische rol spelen van oorspronkelijke
materie. Een materie die geen aanleiding geeft tot een psychologische ambivalentie
kan zijn poëtisch duplicaat, dat eindeloze transposities mogelijk maakt, niet vinden.
Er moet dus sprake zijn van dubbele deelname - deelname van het verlangen en van
de vrees, deelname van het goede en het kwade, kalme deelname van het wit en het
zwart - wil het materiële element de ziel in haar geheel engageren. We zullen het
manicheïsme van de dromerij duidelijker dan ooit zien wanneer Edgar Poe peinst
over rivieren en meren. Via het water vindt de idealist Poe, de intellectueel en logicus
Poe het contact terug met de irrationele materie, met de ‘gekwelde’materie, de
geheimzinnig levende materie.
De studie van de werken van Edgar Poe zal ons een goed voorbeeld verschaffen
van de dialectiek die noodzakelijk is voor het actieve leven van de taal, zoals
Claude-Louis Estève goed heeft begrepen: ‘Als de logica en de wetenschap zoveel
mogelijk van het subjectieve ontdaan moeten worden, dan is het anderzijds niet
minder noodzakelijk om het vocabulaire en de syntaxis te de-objectiveren.’ Zonder
deze de-objectivering van de objecten, zonder deze deformatie van de vormen die
ons de materie ‘onder’ het object laat zien, valt de wereld uiteen in afzonderlijke
dingen, in onbeweeglijke en inerte lichamen, in objecten die ons vreemd zijn. De
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ziel lijdt dan aan een gebrek aan materiële verbeelding. Door beelden te groeperen,
door substanties op te lossen, helpt het water de verbeelding bij zijn taak van
de-objectivering, van assimilatie. Het brengt ook een type syntaxis met zich mee,
een continue verbinding van beelden, een zachte beweging van de beelden die de
objectgebonden mijmering losmaakt. Zo zet het elementaire water van de metapoëtica
van Edgar Poe een wereld op een bijzondere manier in beweging. Het symboliseert
met een heraclitisme dat traag, kalm en stil is als olie. Het water ondergaat dan zoiets
als een verlies aan snelheid, wat een verlies aan leven is; het wordt een soort plastische
bemiddelaar tussen leven en dood. Wie Poe leest, begrijpt het vreemde leven van
stilstaand water op een intiemere manier en de taal maakt zich de vreselijkste syntaxis
eigen die er is: de syntaxis van dingen die doodgaan, het stervende leven.
Om deze syntaxis van een worden en van de dingen te karakteriseren, deze driedubbele
syntaxis van het leven, de dood en het water, stellen we voor twee complexen in te
voeren, het Charoncomplex en het Opheliacomplex. Die hebben we in een hoofdstuk
samengevoegd, omdat ze alletwee de gedachte van onze laatste reis en onze
uiteindelijke ontbinding symboliseren. Verdwijnen in het diepe water of verdwijnen
in een verre horizon, zich verbinden met de diepte of met de oneindigheid - dat is
het menselijk lot dat zijn beeld ontleent aan het lot van het water.
Wanneer we op die manier de oppervlakkige en de diepgaande eigenschappen van
het verbeelde water hebben vastgesteld, kunnen we proberen de samenstelling van
dit element met andere elementen van de materiële verbeelding te bestuderen. We
zullen zien dat bepaalde poëtische vormen zich voeden met een dubbele materie; dat
vaak een dubbel materialisme werkzaam is in de materiële verbeelding. In bepaalde
dagdromen lijkt elk element op zoek te zijn naar een huwelijk of een strijd, naar
avonturen die het tot rust brengen of het opwinden. In andere mijmeringen zal het
verbeelde water ons verschijnen als het element van de transacties, als het
fundamentele schema van vermengingen. Om die reden zullen we veel aandacht
schenken aan de combinatie van water en aarde, een combinatie die in de kneedbare
klei haar realistische bron vindt. Het pasteuze is dan het fundamentele schema van
de materialiteit. Het begrip materie zelf is, menen wij, nauw verbonden met het begrip
klei. Een uitvoerige studie van het kneden en het modelleren zou zelfs het uitgangspunt
moeten zijn om de reële, experimentele betrekkingen tussen de formele en de materiële
oorzaak goed vast te stellen. Een luie en liefkozende hand die welgevormde lijnen
langsloopt, die een voltooid werk inspecteert, kan bekoord worden door een
gemakkelijke geometrie. Die leidt tot
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een filosofie van de filosoof die de werkman aan het werk ziet. In het rijk van de
esthetiek leidt deze visualisering van het voltooide werk vanzelf tot de suprematie
van de formele verbeelding. De arbeidzame en heersende hand daarentegen leert de
essentiële krachtvermeerdering van het werkelijke kennen door de bewerking van
een materie die tegelijkertijd weerstand biedt en toegeeft, als een liefhebbend en
rebels lichaam. Zo verzamelt ze alle ambivalenties. Een hand die zo aan het werk is,
heeft het juiste mengsel van aarde en water nodig om te begrijpen wat materie is die
een vorm kan aannemen, wat substantie is die tot leven in staat is. Voor het onbewuste
van de knedende mens is de ruwe vorm het embryo van het werkstuk, is het kleimodel
de moeder van het brons. Om de psychologie van het scheppende onbewuste te
begrijpen kunnen we dus de ervaringen van de vloeibaarheid en de kneedbaarheid
nooit genoeg benadrukken. In de ervaring met pasteuze massa's zal het water duidelijk
de dominante materie blijken. Daarvan zul je dromen wanneer je dankzij het water
profiteert van de voegzaamheid van de klei.
Om te laten zien hoe geschikt water is om zich te verbinden met andere elementen,
zullen we andere samenstellingen bestuderen, maar we zullen moeten onthouden dat
de combinatie van water en aarde het ware type samenstelling is voor de materiële
verbeelding.
Wanneer we begrepen hebben dat elke combinatie van materiële elementen voor
het onbewuste een huwelijk is, kunnen we verklaren waarom de naïeve en de poëtische
verbeelding bijna altijd een vrouwelijk karakter aan het water toeschrijven. We zullen
ook de diepgaande moederlijkheid van het water zien. Het water laat kiemen
opzwellen en bronnen ontspringen. Water is een materie die men overal geboren ziet
worden en ziet opwellen. De bron is een onstuitbare, onophoudelijke geboorte. Zulke
grote beelden drukken voorgoed hun stempel op het onbewuste dat ze bemint. Ze
roepen eindeloze mijmeringen op. In een apart hoofdstuk hebben we geprobeerd aan
te tonen hoe die van mythologie doordrenkte beelden nog altijd op vanzelfsprekende
wijze dichtwerken bezielen.
Een verbeelding die zich volledig verbindt met een bijzondere materie werkt
makkelijk als een opwaardering. Het water is voorwerp van een van de belangrijkste
waardebepalingen van het menselijk denken: die van de zuiverheid. Wat zou het idee
van zuiverheid zijn zonder het beeld van helder en doorzichtig water, zonder dat
mooie pleonasme dat spreekt van zuiver water? Het water neemt alle beelden van
zuiverheid in zich op. We hebben dus geprobeerd alle redenen die de macht van deze
symboliek funderen op een rijtje te zetten. Hier hebben we een voorbeeld van een
soort natuurlijke moraal, ingegeven door de bespiegeling van een fundamentele
substantie.
In verband met dit probleem van ontologische zuiverheid is de supre-
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matie te begrijpen die alle mythologen hebben toegekend aan zoet water boven
zeewater. Aan die waardering hebben we een kort hoofdstuk gewijd. Dat hoofdstuk
leek ons nodig om de geest terug te voeren naar de beschouwing van de substanties.
De theorie van de materiële verbeelding is pas goed te begrijpen wanneer het
evenwicht tussen ervaringen en aanblikken is hersteld. De zeldzame boeken over
esthetiek die zich bezighouden met concrete schoonheid, de schoonheid van de
substanties, stippen het werkelijke probleem van de materiële verbeelding vaak maar
vluchtig aan. We geven slechts één voorbeeld. In zijn Ästhetik neemt Max Schasler
zich voor ‘die konkrete Naturschönheit’ te bestuderen. Hij wijdt slechts tien pagina's
aan de elementen, waarvan drie aan het water, en de centrale paragraaf wijdt hij aan
de oneindigheid van de zeeën. Het was dus raadzaam dat wij stilstonden bij
mijmeringen die verbonden zijn met de meer vertrouwde soorten natuurlijk water,
bij water dat geen oneindigheid nodig heeft om de dromer te boeien.
Ons laatste hoofdstuk zal het probleem van de psychologie van het water langs
verschillende wegen aansnijden. Dit hoofdstuk is strikt genomen geen studie van de
materiële verbeelding; het is een studie van de dynamische verbeelding waarover
we ons in een ander werk hopen te buigen.* Dit hoofdstuk is getiteld Het gewelddadige
water.
In zijn geweld vertoont het water vooral een specifieke woede, of anders gezegd:
het water neemt gemakkelijk alle psychologische kenmerken aan van een type woede.
De mens gaat er nogal snel prat op die te beteugelen. Het gewelddadige water is ook
algauw het water dat geweld wordt aangedaan. Zo begint een duel in kwaadaardigheid
tussen de mens en de golven. Het water wordt rancuneus, het verandert van geslacht.
Als het kwaadaardig wordt, wordt het mannelijk. Daar hebben we op een nieuwe
manier de verovering van een dualiteit die in het element schuilt, opnieuw een teken
van de oorspronkelijke waarde van een element van de materiële verbeelding!
We zullen dus de aanvalslust laten zien die de zwemmende mens bezielt, en
vervolgens de revanche van de vloed, de eb en vloed van de woede die gromt en
terugslaat. We geven ons rekenschap van de speciale krachtvermeerdering die de
mens ervaart als hij geregeld in contact komt met gewelddadig water. Dat zal een
nieuw voorbeeld zijn van het fundamentele organicisme van de verbeelding. Zo
stuiten we opnieuw op de musculaire verbeelding die we aan het werk lieten zien in
de krachtdadige metapoëtica van Lautréamont. Maar in contact met het water, in
contact met het materiële element, verschijnt deze materiële verbeelding te-

*

Bedoeld is L'air et les songes. Zie de inleiding daarvan elders in dit nummer. (Vert.)
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gelijk als natuurlijker en als menselijker dan de verdierlijkte verbeelding van
Lautréamont. Dat zal dus een bewijs temeer zijn van het directe karakter van de
symbolen die gevormd worden in de beschouwing van de elementen door de materiële
verbeelding.
Zoals steeds in dit boek zullen we er een gewoonte van maken om, met een misschien
vermoeiende hardnekkigheid, de nadruk te leggen op thema's van de materiële
verbeelding, zodat het niet nodig zal zijn ze nog eens samen te vatten. We zullen
onze conclusie bijna uitsluitend wijden aan de meest extreme van onze paradoxen.
Die bestaat erin te bewijzen dat de stemmen van het water nauwelijks metaforisch
zijn, dat de taal van het water een directe poëtische realiteit is, dat beken en rivieren
met een ongewone getrouwheid stem geven aan stomme landschappen, dat het
ruisende water de mens en de vogels leert zingen, leert praten en terugpraten, en dat
er al met al een continuïteit bestaat tussen het spreken van het water en het menselijk
spreken. Omgekeerd benadrukken wij het te weinig opgemerkte feit dat de menselijke
taal als geheel een organische vloeibaarheid bezit, een debiet, een water in de
medeklinkers. We zullen laten zien dat deze vloeibaarheid een speciale psychische
opwinding verschaft, een opwinding die bijvoorbaat al beelden van het water oproept.
Zo zal het water ons verschijnen als een volledig wezen: het heeft een lichaam,
een ziel, een stem. Meer dan enig ander element misschien is het water een complete
poëtische realiteit. Ondanks de verscheidenheid van zijn schouwspelen is de poëtica
van het water verzekerd van eenheid. Het water kan niet anders dan de dichter een
nieuwe verplichting influisteren: die van de elementaire eenheid. Zonder die eenheid
van het element komt de materiële verbeelding niet aan haar trekken en is de formele
verbeelding niet toereikend om de verschillende kenmerken met elkaar te verbinden.
Dan leeft het werk niet, omdat het geen substantie heeft.

VII
We willen deze algemene inleiding besluiten met enkele opmerkingen over de aard
van de voorbeelden die zijn gekozen om onze stellingen te onderbouwen.
Het merendeel van die voorbeelden is ontleend aan de poëzie. Want naar onze
opvatting kan elke psychologie van de verbeelding nu slechts verhelderd worden
door de gedichten die zij inspireert.* De verbeelding is niet, zoals de etymologie
suggereert, het vermogen om beelden van de

*

De geschiedenis van de psychologie van het water is uitdrukkelijk niet ons onderwerp. Dat
onderwerp vindt men behandeld in Martin Ninck, Die Bedeutung des Wassers im Kult und
Leben der Alten. Eine symbolgeschichtliche Untersuchung, 1921.
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realiteit te vormen; het is het vermogen om beelden te vormen die de realiteit
overtreffen, die de realiteit bezingen. Het is een bovenmenselijk vermogen. Een mens
is mens naar de mate waarin hij ‘meer dan mens’ is. Een mens dient gedefiniëerd te
worden door het totaal van zijn drijfveren om de menselijke conditie te boven te
komen. Een psychologie van de actieve geest is automatisch de psychologie van een
uitzonderlijke geest, de psychologie van een geest die naar het uitzonderlijke streeft:
het nieuwe beeld, geënt op een oud beeld. De verbeelding vindt meer uit dan dingen
en drama's, ze vindt nieuw leven, nieuwe geest uit; ze opent ogen die op nieuwe
manieren zien. Ze zal zien als ze ‘visioenen’ heeft. Ze zal visioenen hebben wanneer
ze zich ontwikkelt aan de hand van dagdromen alvorens zich te ontwikkelen aan de
hand van ervaringen, wanneer de ervaringen zich vervolgens aandienen als bewijzen
van haar dagdromen. Zoals D'Annunzio het zegt:
De waardevolste gebeurtenissen voltrekken zich in ons ruim voordat de ziel er erg
in heeft. En wanneer we onze ogen beginnen te openen voor het zichtbare, waren we
allang gehecht aan het onzichtbare.
Die gehechtheid aan het onzichtbare, dat is de primaire poëzie, dat is de poëzie
waardoor we de smaak te pakken krijgen van ons persoonlijk lot. Zij geeft ons een
gevoel van jeugd, of van verjonging doordat ze ons voortdurend het vermogen schenkt
om ons te verwonderen. De ware poëzie is een vorm van ontwaken.
Ze maakt ons wakker, maar ze moet de herinnering aan de voorbereidende dromen
bewaren. Daarom hebben we soms geprobeerd het ogenblik waarop de poëzie de
drempel van de expressie overschrijdt uit te stellen; steeds wanneer we aanwijzingen
hadden, hebben we geprobeerd de droomroute die naar het gedicht leidt, terug te
vinden. Zoals Charles Nodier zegt in zijn Rêveries: ‘De kaart van de voorstelbare
wereld wordt alleen in dromen getekend. Het zintuiglijk universum is oneindig klein.’
Dromen en dagdromen zijn voor sommige zielen de materie van de schoonheid.
Adam vond Eva toen hij uit een droom ontwaakte: daarom is de vrouw zo mooi.
Vertrouwend op al die overtuigingen konden wij afzien van de versleten kennis,
de formele en allegorische mythologieën die overleven in een doodsaai en krachteloos
onderwijs. We konden ook afzien van de ontelbare slechte gedichten waarin platte
rijmelaars hun best doen om de meest uiteenlopende en verwarde echo's te
vermenigvuldigen. Wanneer we ons hebben beroepen op mythologische feiten was
dat omdat we daarin een permanente werking hebben herkend, een onbewuste werking
op hedendaagse zielen. Een mythologie van het water zou, in zijn geheel, slechts een
verhaal zijn. Wij wilden een psychologie schrijven, wij wilden literaire beelden weer
verbinden met dromen. We hebben trouwens
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vaak opgemerkt dat het pittoreske zowel de mythologische als de poëtische krachten
frustreert. Het pittoreske versnippert de kracht van dromen. Als hij actief wil zijn,
heeft een hersenschim geen recht op bonte verscheidenheid. Een hersenschim die
met voldoening wordt beschreven, is een hersenschim die niet meer werkt. Aan de
verschillende materiële elementen beantwoorden hersenschimmen die slechts kracht
bezitten voor zover ze trouw zijn aan hun materie, of wat vrijwel op hetzelfde
neerkomt, voor zover ze trouw zijn aan de oorspronkelijke dromen.
De keus van de literaire voorbeelden komt ook voort uit een ambitie die wij, tot
slot, rustig willen bekennen: als onze onderzoekingen de aandacht kunnen vasthouden,
zouden ze een paar middelen, een paar instrumenten moeten aandragen voor het
vernieuwen van de literaire kritiek. Daarop mikt het invoeren van het begrip
cultuurcomplex in de literaire psychologie. Zo noemen wij ondoordachte houdingen
die het werk van de reflectie beheersen. Dat zijn bijvoorbeeld, op het gebied van de
verbeelding, favoriete beelden die naar men meent uit de waarneming van de wereld
zijn geput, maar die niets anders zijn dan projecties van een duistere ziel. Terwijl
men meent zichzelf objectief te cultiveren, kweekt men cultuurcomplexen. De realist
kiest dan in de realiteit zijn realiteit. De historicus kiest zijn geschiedenis in de
geschiedenis. De dichter ordent zijn indrukken door ze met een traditie te verbinden.
In positieve zin reanimeert en verjongt het cultuurcomplex een traditie. In negatieve
zin is het cultuurcomplex een schoolse gewoonte van een schrijver zonder
verbeeldingskracht.
Cultuurcomplexen zijn natuurlijk geënt op diepergaande complexen die aan het
licht zijn gebracht door de psychoanalyse. Zoals Charles Baudouin heeft benadrukt,
is een complex in wezen een transformator van psychische energie. Het
cultuurcomplex trekt die transformatie door. De culturele sublimatie is een verlengstuk
van de natuurlijke sublimatie. Voor een gecultiveerd mens lijkt een gesublimeerd
beeld nooit mooi genoeg. Hij wil de sublimatie nog eens overdoen. Was sublimatie
slechts een kwestie van begrippen, dan zou ze ophouden zodra het beeld was
opgesloten in zijn conceptuele contouren; maar de kleur overschrijdt die contouren,
de materie zwelt op, de beelden cultiveren zichzelf; de dromen groeien door ondanks
de gedichten waardoor ze uitgedrukt worden. In die situatie moet de literaire kritiek
die zich niet wil beperken tot het opmaken van de statische balans van beelden
gepaard gaan met een psychologische kritiek die het dynamisch karakter van de
verbeelding weer leven inblaast door het verband tussen de oorspronkelijke complexen
en de cultuurcomplexen na te gaan. Er zijn naar ons idee geen andere manieren om
de poëtiserende krachten die werkzaam zijn in literaire werken te meten.
Psychologische beschrijving volstaat niet. Het komt er minder op aan vormen te
beschrijven dan een materie te wegen.
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In dit boek hebben we dus, net als in andere, misschien zelfs wat onvoorzichtig, niet
geaarzeld om nieuwe complexen te benoemen naar hun culturele signatuur, de
signatuur die elk ontwikkeld mens herkent, en die duister en zonder weerklank blijft
voor wie ver van de boeken leeft. Je zou iemand die niet leest behoorlijk verbazen
als je hem zou vertellen over de treffende charme van een bloeiende dode als Ophelia,
die wegdrijft op de stroom van de rivier. Dat is een beeld waarvan de literaire kritiek
de groei niet heeft beleefd. Het is interessant te laten zien hoe zulke - nauwelijks
natuurlijke - beelden retorische figuren zijn geworden, hoe die retorische figuren
actief kunnen blijven in een poëtische cultuur.
Als onze analyses nauwkeurig zijn, zouden ze, menen wij, de overgang moeten
vergemakkelijken van de psychologie van de gewone mijmering naar de psychologie
van de literaire mijmering, een vreemd soort mijmeren dat geschreven wordt, dat al
schrijvend wordt gecoördineerd, dat zijn aanvankelijke droom systematisch te buiten
gaat, maar toch trouw blijft aan elementaire droomrealiteiten. Om die duurzaamheid
van de droom te verwerven die resulteert in een gedicht moeten we meer voor ogen
hebben dan werkelijke beelden. We moeten de beelden volgen die in onszelf geboren
worden, die in onze dromen leven, beelden die geladen zijn met een rijke en dichte
droommaterie, een onuitputtelijke bron voor de materiële verbeelding.
- Imagination et matière, inleiding bij L'Eau et les Rêves: Essai sur l'imagination de
la matière (1941).
VERTALING: PIET MEEUSE
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Gaston Bachelard
Verbeelding en beweeglijkheid
Inleiding bij De lucht en de dromerijen
De dichters horen het grote studie-object te zijn van de filosoof die de
mens wil kennen.
Joubert, Pensées

I
Studies over de verbeelding worden, zoals zoveel psychologische problemen,
bemoeilijkt door het valse licht van de etymologie. Men wil altijd dat de verbeelding
het vermogen is om beelden te vormen. Maar zij is eerder het vermogen om de beelden
die door de waarneming worden verschaft te vervormen, zij is bovenal het vermogen
om ons te bevrijden van de eerste beelden, om de beelden te veranderen. Als er geen
verandering van beelden, geen onverwachte samenvoeging van beelden optreedt, is
er geen sprake van verbeelding, van verbeeldende activiteit. Als een aanwezig beeld
niet doet denken aan een afwezig beeld, als een toevallig beeld niet een overvloed
aan afwijkende beelden, een explosie van beelden veroorzaakt, is het geen verbeelding.
Dan is er sprake van waarneming, herinnering aan een waarneming, vertrouwde
nagedachtenis, de gebruikelijke kleuren en vormen. De fundamentele term die past
bij de verbeelding is niet beeld, maar denkbeeldig. De waarde van een beeld is af te
meten aan de actieradius van zijn imaginaire aureool. Dankzij het denkbeeldige is
de verbeelding principieel open en ontwijkend. In de menselijke psyche is zij juist
de ervaring van het opengaan, de ervaring van het nieuwe. Meer dan elk ander
vermogen specificeert zij de menselijke psyche. Zoals Blake uitroept: ‘De verbeelding
is geen toestand, zij is het menselijk bestaan zelf.’ Men zal zich makkelijker van de
waarheid van deze spreuk overtuigen wanneer men, zoals wij dat in dit boek
systematisch zullen doen, de literaire verbeelding bestudeert, de uitgesproken
verbeelding, die aan de hand van de taal het tijdelijk weefsel van de spiritualiteit
vormt, en zich bijgevolg losmaakt van de werkelijkheid.
Omgekeerd neemt een beeld dat zijn denkbeeldige uitgangspunt loslaat en zich
vastlegt in een definitieve vorm geleidelijk de eigenschappen aan van de actuele
waarneming. In plaats van ons te laten dromen en spreken, zet het ons algauw aan
tot handelen. Dat wil zeggen dat een sta-
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biel en voltooid beeld de verbeelding haar vleugels ontneemt. Het verstoot ons uit
die dromerige verbeelding die zich in geen enkel beeld opsluit en die men daarom
een verbeelding zonder beelden zou kunnen noemen in de zin waarin men ook een
denken zonder beelden kent. Het imaginaire levert in zijn wonderlijke leven wel
beelden op, maar het presenteert zichzelf altijd als iets dat verdergaat dan beelden,
het is altijd iets meer dan zijn beelden. Het gedicht is vooral een streven naar nieuwe
beelden. Het beantwoordt aan de essentiële behoefte aan iets nieuws, die karakteristiek
is voor de menselijke psyche.
Zo is de eigenschap die wordt opgeofferd door een psychologie die zich slechts
bezighoudt met de vorming van beelden een essentiële eigenschap, vanzelfsprekend
en iedereen bekend: dat is de beweeglijkheid van de beelden. In het rijk van de
verbeelding, zoals in zoveel andere domeinen, bestaat er een tegenstelling tussen de
structuur en de beweeglijkheid. En aangezien de beschrijving van vormen
gemakkelijker is dan de beschrijving van bewegingen, is het te begrijpen dat de
psychologie zich vooral met de eerste taak bezighoudt. Toch is de tweede de
belangrijkste. Voor een complete psychologie is de verbeelding bovenal een bepaald
soort spirituele beweeglijkheid: de grootste, heftigste, meest levendige spirituele
beweeglijkheid. Aan de studie van een bijzonder beeld moet dus systematisch de
studie van zijn beweeglijkheid, zijn vruchtbaarheid, zijn leven worden toegevoegd.
Die studie is mogelijk omdat de beweeglijkheid van een beeld niet onbestemd is.
Vaak is de beweeglijkheid van een bijzonder beeld een specifieke beweeglijkheid.
Een psychologie van de verbeelding van de beweging zou dus meteen de
beweeglijkheid van de beelden moeten bepalen. Ze zou moeten leiden tot een echt
holografische beschrijving van elk beeld afzonderlijk, waarin zijn kinetische
eigenschappen zijn samengevat. Wat wij in dit boek presenteren is het ontwerp van
zo'n studie.
We zullen dus de tot rust gekomen beelden, de geconstitueerde beelden die een
welomschreven verbale vorm hebben gevonden, terzijde laten. Ook alle duidelijk
traditionele beelden laten we terzijde - zoals de beelden van bloemen die zo
overvloedig voorkomen in het herbarium van de dichters. Die geven met een
conventionele toets kleur aan literaire beschrijvingen. Maar hun verbeeldende kracht
zijn ze kwijt. Andere beelden zijn splinternieuw. Zij ontlenen hun vitaliteit aan de
levende taal. Hun lyrische activiteit ervaart men hieraan dat ze hart en ziel verjongen;
deze literaire beelden schenken hoop aan een gevoel, een speciale kracht aan ons
besluit om iemand te zijn, zelfs een tonus aan ons lichamelijk leven. Het boek waarin
ze voorkomen is voor ons plotseling een persoonlijke brief. Ze spelen een rol in ons
leven. Ze vitaliseren ons. Zij verheffen het gesproken woord, de taal, de literatuur
tot de rang van scheppende
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verbeelding. Het denken verrijkt zichzelf en de taal wanneer het zich uitdrukt in een
nieuw beeld. Het zijn wordt spreken. Het gesproken woord verschijnt op het psychisch
hoogtepunt van het zijn. Het openbaart zich als directe manifestatie van de menselijke
psyche.
Hoe een gemeenschappelijke maat te vinden voor deze uitnodiging om te leven
en te spreken? Dat kan alleen door meer ervaringen op te doen met literaire
stijlfiguren, met bewegende beelden, en tegelijk, Nietzsches raad volgend, elk ding
zijn eigen beweging terug te geven door de uiteenlopende bewegingen van beelden
te ordenen en te vergelijken, en alle rijkdommen te tellen van de tropen die rondom
een woord opduiken. Bij elk beeld dat ons treft moeten we ons afvragen: welk
linguïstisch elan ontketent dit beeld in ons? Hoe maken we het los van de al te vaste
bodem van onze vertrouwde herinneringen? Om de verbeeldende rol van de taal
goed te voelen, moeten we bij alle woorden geduldig zoeken naar de verlangens naar
anders-zijn, de verlangens naar dubbelzinnigheid, de verlangens naar metaforen.
Meer in het algemeen moeten we beoordelen wat het verlangen betekent om wat
men ziet en zegt op te geven ten gunste van wat men verbeeldt. Op die manier krijgen
we de kans om de verbeelding haar functie van verleiding terug te geven. Met de
verbeelding verlaten we de gewone loop der dingen. Waarnemen en verbeelden zijn
even tegengesteld als aanwezigheid en afwezigheid. Verbeelden is zichzelf afwezig
maken, zich in een nieuw leven storten.

II
Vaak zit er geen systeem in die afwezigheid, zet die vervoering zich niet door. Dan
neemt de dagdroom er genoegen mee ons naar elders te vervoeren zonder dat we alle
beelden onderweg werkelijk kunnen beleven. De dromer laat zich gaan.
Een echte dichter is niet tevreden met die ontwijkende verbeelding. Hij wil dat de
verbeelding een reis is. Elke dichter is ons dus zijn invitation au voyage schuldig.
Door die uitnodiging krijgen we, in ons diepste wezen, een zachte duw, de duw die
ons uit ons evenwicht stoot, die de heilzame dagdroom, de echt dynamische mijmering
op gang brengt. Als het beginbeeld goed gekozen is, openbaart het zich als een impuls
tot een welomschreven poëtische droom, tot een imaginair leven dat een echt wetmatig
verloop kent van op elkaar aansluitende beelden en een werkelijk vitale richting. De
beelden die door de invitation au voyage aaneengeregen worden, krijgen in hun
welbepaalde volgorde een speciale levendigheid die ons in staat zal stellen om in de
gevallen die we hier uitgebreid zullen bestuderen een beweging van de verbeelding
aan te wijzen. Die beweging zal niet simpelweg metafoor zijn. We zullen haar
daadwerkelijk in onszelf ervaren, meestal als iets lichts, als het gemak waar-
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mee de beelden zich met elkaar laten verbinden, als een geestdrift om de betoverende
droom voort te zetten. Een mooi gedicht is als opium of alcohol. Het is een
zenuwversterkend voedsel. Het moet ons onder stroom zetten. We zullen proberen
om de diepzinnige uitspraak van Paul Valéry: ‘de ware dichter is hij die inspireert’
zijn juiste meervoudigheid te geven. De dichter van het vuur, die van het water en
die van de aarde brengen niet dezelfde inspiratie over als de dichter van de lucht.
Daarom is de betekenis van de verbeelde reis bij de diverse dichters heel
verschillend. Sommige dichters beperken zich ertoe hun lezers mee te voeren naar
het land van het pittoreske. Zij willen elders terugvinden wat we dagelijks om ons
heen zien. Zij laden het gewone leven op met schoonheid, ze overladen het. We
willen niet laatdunkend doen over die reis naar het land van de werkelijkheid, die
de ziel goedkoop verstrooit. Een realiteit die door een dichter verlicht wordt, heeft
op z'n minst het nieuwe van een nieuwe belichting. Omdat de dichter ons een vluchtige
nuance laat zien, leren we ons elke nuance voor te stellen als een verandering. Alleen
de verbeelding kan nuances zien, ze vangt ze in de overgang van de ene kleur naar
de andere. In die oude wereld zijn er dus bloemen die we niet goed gezien hebben!
We hadden ze niet goed gezien omdat we ze niet van nuance zagen veranderen.
Bloeien is het verplaatsen van nuances, het is altijd een genuanceerde beweging. Wie
in zijn tuin alle bloemen die opengaan en kleur krijgen volgt, heeft daarmee al talloze
voorbeelden van de dynamiek van de beelden.
Maar de ware beweeglijkheid, het bewegen op zich dat de verbeelde beweging is,
wordt niet echt geprikkeld door de beschrijving van iets reëels, zelfs niet door de
beschrijving van het ontstaan van iets reëels. De echte reis van de verbeelding is de
reis naar het land van het verbeelde, in het domein van het verbeelde zelf. Daaronder
verstaan we niet een van die utopieën die in één klap een paradijs of een hel, een
Atlantide of een Thebaïde tevoorschijn toveren. Ons zou de weg erheen interesseren,
en het verblijf dat ons beschreven wordt. Wat wij dus in dit werk willen onderzoeken
is in feite de immanentie van het verbeelde in de werkelijkheid, de continue overgang
van het werkelijke naar het verbeelde. Slechts zelden heeft men de trage deformatie
beleefd die de verbeelding de waarnemingen doet ondergaan. Men heeft onvoldoende
beseft dat de verbeeldende psyche vloeibaar is. Wanneer we meer ervaringen konden
opdoen met de transformaties van beelden, zouden we begrijpen hoe diepzinnig de
opmerking van Benjamin Fondane is: ‘Aanvankelijk is het object niet reëel, maar
een goede geleider van het reële’. Het poëtisch object, naar behoren gedynamiseerd
door een naam vol echo's, zal volgens ons een goede geleider zijn van de verbeeldende
psyche. Voor die geleiding moet het poëtisch object bij zijn naam genoemd worden,
bij zijn oude naam,

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

32
door het zijn juiste sonore cadans te geven, door het te omringen met klankborden
die het tot spreken zal brengen, met adjectieven die zijn cadens, zijn tijdelijk leven
zullen verlengen. Zegt Rilke niet: ‘Om een enkel vers te schrijven, moet je veel
steden, mensen en dingen gezien hebben, moet je de dieren kennen, moet je voelen
hoe de vogels vliegen en weten welke beweging de bloemetjes maken als ze 's
ochtends opengaan.’ Elk beschouwd object, elke gefluisterde grote naam is het
vertrekpunt van een droom en een vers, is een scheppende taalbeweging. Hoe vaak
heb ik niet bij de waterput, op de oude, door wilde zuring en varens overwoekerde
steen, de naam gemompeld van verre wateren, de naam van de begraven wereld...
En hoe vaak heeft de wereld me niet opeens geantwoord... O mijn objecten! Wat
hebben we niet afgepraat!
Uiteindelijk geleidt de reis in de verre werelden van de verbeelding een dynamische
psyche alleen goed wanneer hij de allure aanneemt van een reis naar het land van de
oneindigheid. In het rijk van de verbeelding gaat alle immanentie vergezeld van een
transcendentie. De wet van de poëtische expressie is juist dat ze het denken teboven
gaat. Die transcendentie lijkt wellicht vaak grof, kunstmatig, gebroken. Soms gaat
ze ook te snel, is ze illusoir, vluchtig, verstrooiend. Voor wie nadenkt is ze een
luchtspiegeling. Maar een fascinerende. Ze brengt een speciale dynamiek met zich
mee, die al een niet te ontkennen psychologische realiteit is. Men kan de dichters
dan indelen naar hun antwoord op deze vraag: ‘Zeg me wat jouw oneindigheid is,
en ik zal weten wat de betekenis is van jouw wereld. Is het de oneindigheid van de
zee of van de hemel, de oneindigheid van de diepe aarde of die van het houtvuur?’
In het rijk van de verbeelding is de oneindigheid het gebied waar de verbeelding zich
doet gelden als zuivere verbeelding, waar ze vrij en alleen is, overwonnen en
zegevierend, trots en bevend. Dan komen de beelden toesnellen en verliezen zich,
ze verheffen zich en storten neer in hun eigen diepte. Dan dringt het realisme van
het irreële zich op. Men begrijpt de figuren door middel van hun transfiguratie. Het
spreken is een profetie. Zo is de verbeelding inderdaad een psychologische ‘overkant’.
Ze neemt de gedaante aan van een anticiperend zieleleven dat zijn zijn vooruitwerpt.
In ons boek L'eau et les rêves hebben we tal van beelden bijeengebracht waarin
de verbeelding innerlijke ervaringen op de buitenwereld projecteert. Als we in dit
boek de psychische betekenis van de lucht bestuderen, zullen we voorbeelden zien
waarin de verbeelding het volledige zijn projecteert. Wanneer men zo ver, zo hoog
gaat, komt men tot zichzelf in de toestand van open verbeelding. De verbeelding in
zijn totaliteit, begerig naar atmosferische werkelijkheden, verdubbelt elke impressie
met een nieuw beeld. De mens voelt zich, zoals Rilke zegt, op het punt om geschreven
te worden. ‘Deze keer zal ik geschreven worden. Ik ben de im-
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pressie die getransponeerd gaat worden.’ In die omzetting laat de verbeelding een
van die manicheïstische bloemen ontspruiten die de kleuren van goed en kwaad met
elkaar verwarren, die de meest constante wetten van de menselijke waarden
overtreden. Zulke bloemen plukt men in de werken van Novalis, Shelley, Edgar Poe,
Baudelaire, Rimbaud, Nietzsche. Wie ze koestert, krijgt de indruk dat de verbeelding
een van de vormen van menselijke stoutmoedigheid is. Ze schenken een vernieuwende
dynamiek.

III
We zullen hierna proberen een positieve bijdrage te leveren aan de psychologie van
deze twee typen sublimatie: een discursieve sublimatie, op zoek naar een ‘gene zijde’,
en een dialectische sublimatie, op zoek naar een ‘terzijde’. Zulke studies zijn mogelijk,
juist omdat de imaginaire en oneindige reizen routes volgen die veel regelmatiger
zijn dan je zou denken. De moderne archeologie, zo merkt Fernand Chapouthier op,
heeft veel baat gehad bij de vorming van regelmatige reeksen documenten. Het trage
leven van objecten door de eeuwen heen maakt het mogelijk hun oorsprong te
extrapoleren. Wanneer je op dezelfde manier reeksen goed gesorteerde psychologische
documenten onderzoekt, blijkt de regelmaat van hun verwantschap verrassend; zo
is hun onbewuste dynamiek beter te begrijpen. En op dezelfde manier kan ook een
nieuwe metaforische toepassing de archeologie van het taalgebruik verhelderen. In
dit essay zullen we de ongrijpbaarste imaginaire reizen bestuderen, de minst
gefixeerde stadia, beelden die vaak inconsistent zijn en ondanks alles zullen we zien
dat dit ontvluchten, dit vlotten en deze inconsistentie een werkelijk regelmatig
verbeeldend leven niet in de weg staan. Het lijkt er zelfs op dat al die incoherenties
soms resulteren in een zo welomschreven gang van zaken dat die kan dienen als
schema voor een samenhang door beweeglijkheid. In feite geeft de manier waarop
we uit de werkelijkheid ontsnappen precies onze innerlijke werkelijkheid aan. Een
mens die de functie van het irreële ontbeert, is een neuroticus, net zo goed als degene
die de functie van het reële ontbeert. Je kunt zeggen dat een storing in de functie van
het irreële zijn weerslag heeft op de functie van het reële. Als de functie van het
openen, de eigenlijke functie van de verbeelding, niet goed werkt, dan blijft de
perceptie zelf traag. We zullen dus een regelmatige lijn van afstamming moeten
vinden van het reële naar het verbeelde. Een goede ordening van de reeks
psychologische documenten zal volstaan om deze regelmatige afstamming te ervaren.
Die regelmaat hangt samen met het feit dat we in de imaginaire zoektocht worden
meegevoerd door fundamentele materies, door verbeelde elementen, gehoorzamend
aan idealistische wetten die even zeker zijn als
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de experimentele wetten. We zijn zo vrij om hier te herinneren aan een paar recente
boekjes waarin we, onder de noemer materiële verbeelding, de verbazingwekkende
behoefte aan ‘penetratie’ hebben bestudeerd, een behoefte om, met voorbijgaan aan
de verleidingen van de verbeelding van de vormen, de materie te doordenken, om te
dromen, om in de materie te leven of, wat op hetzelfde neerkomt, het verbeelde te
materialiseren. Wij menen goede gronden te hebben om te spreken van een wet van
de vier materiële verbeeldingen, een wet die noodzakelijkerwijs aan een scheppende
verbeelding een van de vier elementen toekent: vuur, aarde, lucht en water. Wellicht
kunnen er meerdere elementen aan te pas komen om een bijzonder beeld te vormen;
er bestaan samengestelde beelden; maar het leven van de beelden kent een zuiverheid
van afstamming die meer eisen stelt. Zodra de beelden zich in reeksen voordoen,
wijzen ze op een oermaterie, een fundamenteel element. De fysiologie van de
verbeelding, meer nog dan haar anatomie, gehoorzaamt aan de wet van de vier
elementen.
Moeten we niet vrezen voor een contradictie tussen ons eerdere werk en de huidige
studie? Als een wet van de vier materiële verbeeldingen de verbeelding dwingt om
zich op één materie vast te leggen, zal de verbeelding dan niet gefixeerd raken en
eentonig worden? Dan zou een studie van de beweeglijkheid van de beelden vergeefs
zijn.
Dat is niet het geval, omdat geen van de vier elementen verbeeld wordt in zijn
inertie; integendeel, elk element wordt verbeeld in zijn eigen speciale dynamiek. Het
opent een reeks die een type verwantschap met zich meebrengt voor de beelden die
het illustreren. Om nog eens de prachtige uitdrukking van Fondane te gebruiken: een
materieel element is het principe van een goede geleider, die een verbeeldende psyche
continuïteit verleent. Kortom, elk element dat met enthousiasme geadopteerd word
door de materiële verbeelding biedt de dynamische verbeelding een speciale
sublimatie, een karakteristieke transcendentie. Wij zullen daarvoor het bewijs leveren
in de loop van dit essay, wanneer we het leven van de luchtbeelden volgen. We zullen
zien dat de sublimatie van de lucht de meest typerende discursieve sublimatie is, die
waarvan de gradaties het duidelijkst en het regelmatigst zijn. Ze wordt voorgezet
door een makkelijke, al te makkelijke dialectische sublimatie. Het lijkt of de vliegende
ziel zelfs de lucht waarin ze vliegt achter zich laat; alsof er altijd nog een ether is om
boven de lucht uit te stijgen; alsof het bewustzijn van onze vrijheid een absoluut
hoogtepunt bereikt. Is het nog nodig te onderstrepen dat in het rijk van de verbeelding
het epitheton dat het zelfstandig naamwoord lucht het dichtst benadert het epitheton
vrij is? De natuurlijke lucht is de open, de vrije lucht. We moeten dus dubbel op onze
hoede zijn voor een slechtbeleefde bevrijding, voor een te snelle acceptatie van de
lessen van
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de open lucht, van de bevrijdende luchtbeweging. We zullen proberen de psychologie
van de lucht in detail te bekijken zoals we dat gedaan hebben voor de psychologie
van het vuur en de psychologie van het water. Vanuit het gezichtspunt van de
materiële verbeelding zal ons onderzoek beknopt zijn, want lucht is een povere
materie. Maar daar staat tegenover dat we met de lucht een groot voordeel hebben
wat betreft de dynamische verbeelding. Want als het om lucht gaat, is beweging
belangrijker dan substantie. Er is pas substantie wanneer er beweging is. De beleving
van de lucht zal ons in staat stellen de etappes van de sublimatie te doorlopen.

IV
Om de diverse nuances van deze actieve sublimatie goed te begrijpen, en in het
bijzonder het radicale verschil tussen de kinematische sublimatie en de werkelijk
dynamische sublimatie, moeten we beseffen dat de geziene beweging niet
gedynamiseerd wordt. Het visueel bewegen blijft zuiver kinematisch. Het zien volgt
de beweging te vrijblijvend om ons te leren haar integraal, en van binnenuit mee te
maken. De spelletjes van de formele verbeelding, de intuïties die de visuele beelden
tot stand brengen, leiden ons naar het tegendeel van de substantiële deelname. Alleen
sympathie voor een van de elementen kan leiden tot een werkelijk actieve deelname,
die we graag een inductie zouden noemen als het woord niet al in de
argumentatiepsychologie werd gebruikt. Toch zou men in het leven van de beelden
een wil om te sturen kunnen ervaren. Alleen deze materiële en dynamische inductie,
deze ‘ductie’ door het binnenste van de werkelijkheid, kan ons innerlijk wezen
verheffen. Dat zullen we leren door tussen de dingen en onszelf een materiële
correspondentie tot stand te brengen. Daartoe moeten we doordringen in dat gebied
dat Raoul Ubac heel treffend de contre-espace (tegenruimte) noemt. ‘Aan het
praktische finalisme van de organen, vereist door de dwingende noodzaak van de
onmiddellijke behoeften, beantwoordt een poëtisch finalisme dat potentieel in het
lichaam schuilt. Je moet je inbeelden dat een object beurtelings van betekenis en van
aspect kan veranderen al naar gelang de poëtische vlam het aantast, het verteert of
spaart.’ En door deze omkering van subject en object in werking te stellen presenteert
Raoul Ubac ons in Exercice de la pureté ‘de keerzijde van de aanblik.’ Het lijkt erop
dat hij aldus een correspondentie terugvindt tussen de driedimensionale ruimte en
de innerlijke ruimte die Joé Bousquet zo treffend ‘de nuldimensionale ruimte’ heeft
genoemd. Wanneer we de psychologie van de oneindige lucht in praktijk gebracht
hebben, zullen we beter begrijpen dat in de oneindige lucht de dimensies verdwijnen
en dat we zo in contact komen met die niet-dimensionele materie die ons het gevoel
geeft van een absolute innerlijke sublimatie.
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We zien dus het belang in van een gespecialiseerde Einfühlung, het voordeel dat we
hebben van de versmelting met een bijzondere materie in plaats van ons te verstrooien
in een gedifferentieeerd universum. Van de objecten, van de verschillende materies,
van de ‘elementen’ zullen we zowel hun specifieke dichtheid als de precieze energie
van hun worden verlangen. We zullen de fenomenen raadplegen over hun verandering,
ons laten onderrichten over de beweeglijkheid van de materie, kortom: we vragen
naar een gedetailleerde fysica van de dynamische verbeelding. In het bijzonder de
luchtfenomenen zullen ons heel algemene en zeer belangrijke dingen leren over
opstijgen, verheffing en sublimatie. Die lessen moeten beschouwd worden als
fundamentele principes van een psychologie die we liever opstijgingspsychologie
willen noemen. De uitnodiging tot de luchtreis is altijd, wanneer ze in opwaartse
richting gaat, zoals het hoort, nauw verbonden met de indruk van een luchtige
opstijging.
Dan zullen we voelen dat er beweging in de beelden zit naar de mate waarin we,
door via de dynamische verbeelding te sympathiseren met de luchtfenomenen, ons
bewust worden van een opluchting, een vrolijkheid, een lichtheid. Het opstijgende
leven zal dan een innerlijke realiteit zijn. Een reële verticaliteit zal zich voordoen
temidden van de psychische fenomenen. Deze verticaliteit is geen loze metafoor; het
is een ordeningsprincipe, een verwantschapswet, een schaal waarlangs je de graden
van een speciale gevoeligheid kunt ervaren. Uiteindelijk heeft het zieleleven, hebben
alle subtiele en ingehouden emoties, alle hoop, alle vrees, alle morele krachten die
zich op een toekomst richten een verticale differentiaal, in de volle mathematische
betekenis van het woord. Bergson zegt in La Pensée et le Mouvant dat Leibniz' idee
van de differentiaal of eerder nog Newtons idee van de fluxie werd ingegeven door
een filosofische intuïtie van de verandering en de beweging. Wij geloven dat dit nog
verder gepreciseerd kan worden en dat de verticale as, indien goed onderzocht, ons
kan helpen de psychische ontwikkeling van de mens, de differentiaal van de
menselijke opwaardering te bepalen.
Om het ontstaan van de subtiele emoties goed te begrijpen, moeten we volgens
ons eerst onderzoeken in welke mate ze ons opluchten of terneer drukken. Dat is hun
positieve of negatieve verticale differentiaal die hun doelmatigheid, hun psychische
bestemming het best aangeeft. We zullen dit eerste principe van de
opstijgingsverbeelding daarom als volgt formuleren: van alle metaforen zijn de
metaforen van de hoogte, van de verheffing, van de diepte, van de daling en van de
val bij uitstek axiomatische metaforen. Niets kan ze verklaren, en zij verklaren alles.
Eenvoudiger gezegd: wanneer je bereid bent ze te beleven, te voelen en vooral te
vergelijken, besef je dat ze essentieel zijn en natuurlijker dan alle andere. Ze raken
ons meer dan visuele metaforen, meer dan welk schitterend
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beeld ook. En toch genieten ze geen voorkeur in het taalgebruik. De taal, geïnstrueerd
door de vormen, vindt niet zo makkelijk schilderachtige formuleringen voor de
dynamische beelden van de hoogte. Toch hebben die beelden een eigenaardige macht:
ze beheersen de dialectiek van het enthousiasme en de angst. De verticale
opwaardering is zo essentieel, zo zeker, haar suprematie is zo onbetwistbaar dat de
geest zich er niet van af kan wenden wanneer de onmiddellijke en rechtstreekse zin
ervan eenmaal is ingezien. De verticale as is onmisbaar om morele waarden uit te
drukken. Wanneer we het belang van een fysica van de poëzie en een fysica van de
moraal beter begrepen hebben, zullen we tot de overtuiging komen dat elke
opwaardering een verticalisering is.
Natuurlijk, er bestaat een reis naar beneden; zelfs vóór tussenkomst van welke
morele metafoor ook is de val een psychische realiteit van ieder moment. En deze
psychische val kan bestudeerd worden als een hoofdstuk van de poëtische en morele
fysica. De psychische waardering verandert onophoudelijk. Het algemene
spanningsniveau - dit in elk bewustzijn zo directe dynamische gegeven - is meteen
een waardering. Als de spanning toeneemt, richt de mens zich meteen op. In de reis
omhoog is het élan vital het vermenselijkend élan; anders gezegd: zijn discursief
sublimerende taak opent in ons de wegen van de grandeur. In de mens, heeft Ramon
Gomez de la Serna gezegd, is alles een weg. Daar moeten we aan toevoegen: elke
weg noodt tot een opstijging. De positieve dynamiek van de verticaliteit is zo duidelijk
dat men het volgende aforisme kan formuleren: wie niet omhoog gaat, valt. De mens
als mens kan niet horizontaal leven. Zijn rust, zijn slaap, is meestal een val. Zeldzaam
zijn degenen die in hun slaap omhoog gaan. Zij slapen een lucht-slaap, een
Shelley-slaap, in de roes van een gedicht. De theorie van de materialiteit zoals ze
ontwikkeld is in de filosofie van Bergson zou dit aforisme van de prioriteit van de
opstijging met gemak kunnen illustreren. Edouard Le Roy heeft de theorie van de
materie bij Bergson op tal van manieren uitgewerkt. Hij heeft laten zien dat de
gewoonte het psychisch leven futloos maakt. Vanuit ons heel speciale gezichtspunt
is de gewoonte het exacte tegendeel van de scheppende verbeelding. Het gebruikelijke
beeld brengt de verbeeldende krachten tot stilstand. Het beeld dat in de boeken wordt
onderwezen, onder toezicht van en bekritiseerd door de leraren, blokkeert de
verbeelding. Het beeld dat tot zijn vorm wordt gereduceerd is een poëtisch begrip;
het gaat een verbinding aan met andere beelden, van buitenaf, zoals het ene begrip
met het andere. En deze continuïteit van beelden, waaraan de retoricaleraar zoveel
aandacht schenkt, ontbeert vaak de diepe continuïteit die alleen de materiële en de
dynamische verbeelding kunnen geven.
Wij hebben het dus, menen we, niet bij het verkeerde eind als we de
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vier elementen karakteriseren als de hormonen van de verbeelding. Zij activeren
groepen beelden. Ze helpen bij de innerlijke assimilatie van de werkelijkheid die
verstrooid is in haar vormen. Via hen komen de grote synthesen tot stand die het
imaginaire min of meer regelmatige eigenschappen schenken. De imaginaire lucht
in het bijzonder is het hormoon dat ons psychisch doet groeien.
We zullen in dit essay over de opstijgingspsychologie dus een poging doen om de
beelden te meten aan hun mogelijke stijging. We zullen proberen de woorden zelf
het minimum van opstijging mee te geven dat ze opwekken, overtuigd als we zijn
dat de mens, als hij zijn beelden en zijn woorden oprecht beleeft, er een bijzonder
ontologisch profijt van trekt. De verbeelding die door het werkwoord een tijdsdimensie
krijgt, lijkt ons namelijk het vermenselijkende vermogen bij uitstek. In elk geval is
het onderzoek van bijzondere beelden de enige taak waarop we berekend zijn. We
zullen onze pogingen tot verticale bepaling ook altijd vanuit het differentiële, en
nooit vanuit het integrale gezichtspunt presenteren. Anders gezegd, we beperken
onze onderzoekingen tot zeer korte fragmenten van verticaliteit. Nooit zullen we het
volledige geluk smaken van een integrale transcendentie die ons een nieuwe wereld
binnen zou voeren. Daar staat tegenover dat onze methode ons in staat zal stellen
om het specifieke tonische karakter van lichtvoetige verwachtingen te beleven, van
verwachtingen die niet misleidend zijn omdat ze lichtvoetig zijn, verwachtingen,
gekoppeld aan woorden die in ons een onmiddellijke toekomst hebben, aan hoopvolle
woorden, woorden die plotseling een nieuw, verjongd, levend idee onthullen, een
idee dat alleen van ons is, als een nieuw bezit. Is de taal niet de eerste vreugde? Het
spreken heeft een toniciteit wanneer het verwachtingsvol is. Wanneer het vreest,
raakt het in de war. Hier, niet verder weg, vlakbij het poëtische woord, vlakbij het
woord dat aan het verbeelden is, moet een differentiaal van de psychische opstijging
te vinden zijn.
Als we ons soms schijnen toe te vertrouwen aan al te immateriële beelden, vragen
we van de lezer ons krediet te geven. De beelden van de lucht volgen de weg van de
beelden van de dematerialisering. Om de beelden van de lucht te karakteriseren zal
het ons vaak moeilijk vallen om de juiste maat te vinden: iets te veel of te weinig
materie en het beeld blijft inert, of wordt vluchtig, twee verschillende manieren
waarop het ineffectief is. Bovendien treden er persoonlijke coëfficienten op die de
balans naar de ene of de andere kant doen doorslaan. Maar het belangrijkste voor
ons is de noodzakelijke tussenkomst voelbaar te maken van een gewichtsfactor in
het probleem van het dynamische verbeelding. In de strikte betekenis van het woord
zouden we voelbaar willen maken dat het nodig is alle woorden te wegen, door het
wegen van het door de woorden in beweging

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

39
gebrachte psychisch mechanisme. We kunnen geen gedetailleerde psychologie
bedrijven van de impuls naar omhoog zonder een zekere uitvergroting. Wanneer alle
kenmerken ervan onderkend zijn, kunnen we het ontwerp terugbrengen naar het
niveau van het werkelijke leven. De metafysische psycholoog heeft dus de taak om
in de dynamische verbeelding een echte versterker van het opstijgende zieleleven
aan te brengen. Om precies te zijn: de dynamische verbeelding is een psychische
versterker.
Men zal ons dus wel willen geloven als we zeggen ons bewust te zijn van de
moeilijkheden van ons onderwerp. Vaak genoeg hebben we ons afgevraagd of we
wel ‘een onderwerp hadden’. De studie van vluchtende beelden, is dat een onderwerp?
De beelden van de luchtverbeelding verdampen, òf ze kristalliseren. En tussen de
twee polen van die altijd actieve ambivalentie moeten we ze te pakken krijgen. We
zullen dus niet anders kunnen dan de dubbele nederlaag van onze methode aantonen:
het is aan de lezer om ons met zijn persoonlijke overpeinzing te hulp te komen, opdat
hij in het korte interval tussen droom en gedachte, tussen beeld en woord, de dynamiek
ervaart van het woord dat droomt en denkt tegelijk. Het woord vleugel en het woord
wolk zijn de eerste bewijzen van die ambivalentie van het reële en het verbeelde. De
lezer zal er onmiddellijk van maken wat hij wil: een waarneming of een visioen, een
ontworpen werkelijkheid of een gedroomde beweging. Wat wij van de lezer verlangen
is niet alleen het beleven van die dialectiek, die wisselende toestanden, maar ze te
verenigen in een ambivalentie waarin men begrijpt dat de werkelijkheid een potentiële
droom is, en dat de droom een realiteit is. Helaas is het ogenblik van die ambivalentie
van korte duur. Het is waar dat je algauw ofwel ziet, ofwel droomt. Dan ben je een
spiegel van vormen of de stomme slaaf van een inerte materie.
Deze methodische wil om ons probleem terug te brengen tot het verloop van een
discursieve sublimatie die zich richt op het detail, en onophoudelijk speelt tussen
impressie en expressie, stond ons niet toe de problemen aan te snijden van de
religieuze extase. Die problemen zouden wellicht thuishoren in een complete
opstijgingspsychologie. Maar niet alleen zijn we niet gekwalificeerd om ze te
behandelen, ze beantwoorden ook aan ervaringen die te zeldzaam zijn voor de
algemene probleemstelling van de poëtische inspiratie.*
We zullen onze onderzoekingen ook niet uitstrekken tot de lange geschiedenis
van de pneumatologie die in de loop der eeuwen een zo grote rol heeft gespeeld. Aan
die documenten moeten we voorbijgaan omdat

*

Een heel volledige uiteenzetting van het probleem, met een uitvoerige bibliografie, is te
vinden in Olivier Leroy, La lévitation. Contribution historique et critique à l'étude du
merveilleux, Paris 1928.
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we psychologisch, en geen historisch onderzoek willen doen. We zullen dus in het
voorliggende werk, zoals ook in al onze andere psychologische onderzoekingen van
de verbeelding, alleen datgene uit de mythologie en de demonologie behandelen wat
nog werkzaam kan zijn in een dichterlijke ziel, alleen datgene wat nog de geest kan
bezielen van een dromer die ver van de boeken leeft, trouw aan de oneindige dromen
van de natuurlijke elementen.
Als tegenprestatie voor al die rigoureuze inperkingen van ons onderwerp zullen
we onze lezer permissie vragen hem voortdurend terug te voeren naar het enige
kenmerk dat we willen onderzoeken in de luchtbeelden: hun beweeglijkheid, waarbij
we deze externe beweeglijkheid verbinden met de bewegingen die de luchtbeelden
in ons teweeg brengen. Met andere woorden, de beelden zijn vanuit ons standpunt
psychische realiteiten. Bij zijn geboorte, bij zijn opvlucht is het beeld in ons het
onderwerp van het werkwoord verbeelden. Het is niet het complement ervan. Het is
de wereld die zich komt verbeelden in de menselijke dagdroom.

V
Hier volgt een snelle samenvatting van onze opzet.
Na deze lange, te filosofische en te abstracte inleiding komen we in ons eerste
hoofdstuk zo snel mogelijk met een volmaakt concreet voorbeeld van dynamisch
onirisme. We bestuderen er namelijk de Vliegdroom.* Het lijkt misschien of we op
die manier beginnen met een nogal bijzondere en zeldzame ervaring. Maar onze taak
zal juist zijn te laten zien dat deze ervaring veel meer voorkomt dan men denkt en
dat ze, althans voor sommige psyches, diepe sporen nalaat in het wakende denken.
We zullen zelfs laten zien dat die sporen de lotsbestemming verklaren van sommige
poetica's. Zeer lange lijnen van beelden zullen bijvoorbeeld hun precieze en
regelmatige verspreiding onthullen wanneer we de vliegdroom ontdekt hebben die
ze hun eerste impuls geeft. In het bijzonder beelden ontleend aan de zo uiteenlopende
werken van Shelley, Balzac en Rilke zullen ons laten zien dat de concrete psychologie
van de nachtelijke vliegdroom aan het licht kan brengen wat er aan concreets en
universeels schuilt in vaak duistere en ontwijkende gedichten.
Vertrouwend op dit uitgangspunt in een natuurlijke psychologie die niet berust op
enige apriorische constructie, kunnen we in een tweede hoofdstuk de Poëtica van de
Vleugels bestuderen. In dit hoofdstuk zullen we een favoriet beeld van de verbeelding
van de lucht aan het werk zien.

*

Voor de Vliegdroom zie hierna in dit Rasternummer de vertaling van het betreffende
hoofdstuk.
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Door onze voorgaande opmerkingen beseffen we dan dat de dynamische verbeelding
ons het middel verschaft om onderscheid te maken tussen kunstmatige beelden en
de echt natuurlijke beelden, tussen dichters die kopiëren en dichters die echt bezield
worden door de scheppende krachten van de verbeelding.
Op dit punt van onze uiteenzetting zullen we voldoende voorbeelden hebben
gegeven van positieve opstijgingspsychologie om alle metaforen van de morele val
psychologisch te kunnen karakteriseren als negatieve vormen. Aan deze metaforen
wijden we het derde hoofdstuk. Daar zullen we antwoord moeten geven op heel wat
tegenwerpingen die suggereren dat de ervaring van de imaginaire val beschouwd
moet worden als een primair gegeven van de dynamische verbeelding. Ons antwoord
zal heel eenvoudig zijn. We geven het hier omdat het onze algemene thesen verheldert:
de verbeelde val leidt slechts tot fundamentele metaforen voor een aardse verbeelding.
De diepe val, de val in duistere kloven, de val in de afgrond zijn imaginaire
tuimelingen die bijna onvermijdelijk in verband staan met een waterverbeelding of,
vooral, een verbeelding van de duistere aarde. Om alle omstandigheden ervan in
kaart te brengen, moet men zich de penibele situatie voorstellen van een aardbewoner
die in zijn dramatische nachten worstelt met de afgrond, die bezig is zijn eigen afgrond
te graven, die werkt met schop en houweel, met hand en tand in de diepte van die
verbeelde mijn waarin zoveel mensen lijden in helse nachtmerries. Zulke afdalingen
in de hel zullen vanuit het standpunt van de poëtische verbeelding slechts beschreven
kunnen worden wanneer we op een dag de kracht zullen hebben om de moeilijke en
meervoudige psychologie aan te snijden van de materiële verbeelding van de aarde.
In dit boek, dat uitsluitend gewijd is aan de materiële en dynamische verbeelding
van de luchtstroom, zullen we de verbeelding van de val vrijwel alleen aantreffen
als een omgekeerde opstijging. Vanuit dit indirecte - en overigens zeer instructieve
- gezichtspunt zullen we de deelstudie verrichten die past bij ons huidige onderwerp.
Zodra de psychologische val aldus bestudeerd wordt in zijn vereenvoudigde
dynamische vorm, hebben we al wat nodig is om de dialectische spelletjes van de
duizeling en het prestige te onderzoeken. We zullen het belang peilen van een houding
die moed vergt en formaat, van de moed om tegen de zwaartekracht in te leven, om
‘verticaal’ te leven. We zullen begrip krijgen voor een gezondheidsleer van het zich
oprichten, van het groter worden, van het opgeheven hoofd.
Deze gezondheidsleer, deze kuur van de verbeelde verticaliteit en de verbeelde
hoogten heeft zijn psycholoog en beoefenaar al gevonden. In te weinig bekende
werken heeft Robert Desoille geprobeerd in het zieleleven van neurotici de
geconditioneerde reflexen te versterken waardoor
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we de verheffende waarden hoogte, licht en vrede met elkaar verbinden. In een
speciaal hoofdstuk zullen we - als daad van rechtvaardigheid - de aandacht vestigen
op het werk van Robert Desoille, waar we voor menig onderdeel van ons werk veel
aan gehad hebben. We zullen trouwens niet aarzelen om in dit hoofdstuk, zoals ook
in de andere, gebruik te maken van psychologische observaties voor het ontwikkelen
van onze eigen thesen over de metafysica van de verbeelding, een metafysica die
overal het doel blijft waarnaar we streven.
Zoals we het voor het vuur gedaan hebben met Hoffmann, en voor het water met
Edgar Poe en Swinburne, hebben we gemeend voor wat betreft de lucht een groot
denker en dichter te kunnen nemen als fundamenteel type. Nietzsche leek ons heel
geschikt als representant van het hoogtecomplex. We hebben ons tot taak gesteld in
het vijfde hoofdstuk alle symbolen bijeen te brengen die op natuurlijke wijze - met
een echt symbolische noodzaak - verbonden zijn met de dynamiek van de opstijging.
We zullen zien hoe moeiteloos, hoe vanzelfsprekend het genie het denken vervlecht
met de verbeelding; hoe in een genie de verbeelding het denken voortbrengt - wat
iets totaal anders is dan het denken dat op zoek gaat naar klatergoud in een
beeldenwinkel. Om ons te bedienen van een verbazende ellips van Milosz, kunnen
we van Nietzsche zeggen: ‘Superieur als hij is, bereikt hij de top.’ Hij helpt ons boven
te komen, want hij gehoorzaamt met een schitterende trouw aan de dynamische
verbeelding van de hoogte.
Als we de dynamische betekenis van de ‘invitation au voyage’ door een verbeelding
van de lucht in zijn volle omvang, in zijn maximale reikwijdte begrepen hebben,
kunnen we proberen de imaginaire vectoren te bepalen die met de diverse objecten
en fenomenen van de lucht verbonden kunnen worden. In een reeks kleine
hoofdstukjes zullen we aantonen wat er aan ‘luchtigs’ zit in de welgevormde poëtische
beelden van de Blauwe Hemel, de Sterrenbeelden, de Wolken en de Melkweg. Iets
uitgebreider is het hoofdstuk dat we zullen wijden aan de Luchtboom om te laten
zien dat een aards schepsel gedroomd kan worden volgens de principes van deelname
aan de lucht.
Zoals we ook gedaan hebben in ons boek L'Eau et les Rêves, waar we de thema's
van het gewelddadige water apart behandelden, geven we ook enkele documenten
over de gewelddadige lucht, over toornige winden. Maar tot onze grote verbazing
hebben we, ondanks een overvloedige en gevarieerde lectuur, niet erg veel poëtische
documenten gevonden. Het lijkt of een poëtica van de storm, die in feite een poëtica
van de woede is, meer verdierlijkte vormen verlangt dan die van door de orkaan
opgejaagde wolken. Het geweld blijft dus een kenmerk waarmee een psychologie
van de lucht niet goed raad weet.
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De lucht-dynamiek is eerder een dynamiek van de zachte bries. Aangezien we bijna
al onze documenten bij dichters gehaald hadden, wilden we in het laatste hoofdstuk
terugkeren naar het probleem van de dichterlijke inspiratie. We hebben dus alle
problemen van de reële adem, heel de psychologie van de ademhaling die een
psychologie van de lucht natuurlijk zou moeten behandelen, terzijde gelaten. We
zijn in het domein van de verbeelding gebleven. Zelfs wat de prosodie betreft hebben
we niet geprobeerd er wetenschappelijke te spreken. De indringende onderzoekingen
van Pius Servien hebben op dit speciale gebied de betrekkingen tussen de variaties
in adem en die in stijl vrij helder aangetoond. Wij hebben dus gemeend een
uitgesproken metaforisch standpunt te kunnen innemen en op de pagina's die getiteld
zijn De stomme voordracht hebben we geprobeerd de bezieling te tonen die de mens
ervaart wanneer hij zich met hart en ziel overgeeft aan de dominante kenmerken van
de luchtverbeelding.
Na zoveel uiteenlopende inspanningen restte ons alleen de conclusie. We hebben
gemeend niet een maar twee concluderende hoofdstukken te moeten schrijven.
Het eerste geeft een samenvatting van onze opvattingen, verspreid door het hele
werk, over het werkelijk specifieke karakter van het literaire beeld. Het beoogt de
literaire verbeelding te plaatsen op het niveau van een natuurlijke activiteit die
beantwoordt aan een directe inwerking van de verbeelding op de taal.
Het tweede slothoofdstuk herneemt enkele filosofische opvattingen die we in de
loop van het essay niet voldoende hebben kunnen uitwerken. Het wil de literaire
beelden hun juiste plaats toekennen aan de oorsprong van de filosofische intuïtie en
aantonen dat een filosofie van de beweging er baat bij kan hebben wanneer ze school
gaat bij de dichters.
- ‘Introduction’ bij L'Air et les Songes: essai sur l'imagination du mouvement, 1943.
VERTALING: PIET MEEUSE
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Gaston Bachelard
De vliegdroom
Aan de voeten heb ik vier ijsvogelvleugels, twee Aan elke enkel, blauwe
en groene die bochtige vluchten over de zoute zee kunnen uitvoeren.
G. d'Annunzio, Undulna

I
De klassieke psychoanalyse heeft de kennis van symbolen vaak gehanteerd alsof die
symbolen begrippen waren. Je kunt zelfs zeggen dat de psychoanalytische symbolen
de fundamentele begrippen zijn van het psychoanalytisch onderzoek. Zodra een
symbool geïnterpreteerd is, zodra men zijn ‘onbewuste’ betekenis heeft gevonden,
krijgt het de status van simpel analytisch instrument en men acht het niet meer nodig
het te bestuderen in zijn context, noch in zijn variaties. Zo is de vliegdroom voor de
klassieke psychoanalyse een van de helderste symbolen geworden, een van de meest
gangbare ‘verklarende begrippen’: die symboliseert, zegt men ons, de wellustige
begeerten. Daarmee worden onschuldige confidenties meteen gestigmatiseerd: het
is, zo lijkt het, een aanwijzing die niet kan missen. Aangezien de vliegdroom bijzonder
duidelijk en treffend is, aangezien zijn schijnbaar zo onschuldige bekentenis niet
gehinderd wordt door enige censuur, zal hij in droomanalyses vaak een van de eerste
ontcijferde zijn. Hij zal snel een helder licht werpen op een hele droomsituatie.*
Een dergelijke methode, die eens en voorgoed een welomschreven betekenis geeft
aan een bijzonder symbool negeert heel wat problemen. Ze negeert in het bijzonder
het probleem van de verbeelding, alsof de verbeelding een vrijaf is van een
aanhoudende affectieve bezetting. Het ontbreekt de klassieke psychoanalyse in
tenminste twee opzichten aan de noodzakelijke nieuwsgierigheid: ze geeft zich geen
rekenschap van het

*

Natuurlijk verschaft de pychoanalytische praktijk heel wat nuances die de symbolisering
compliceren. Zo maakt bijvoorbeeld Dr. René Allendy over de droom van de trap, die vaak
zo verwant is met de vliegdroom, deze opmerking: ‘De man beklimt de treden (activiteit),
de vrouw daalt ze af (passiviteit).’ Overigens wijst Allendy op talrijke omkeringen, die deze
zo eenvoudige droom nog variabeler maken.
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esthetisch karakter van de vliegdroom; en ze geeft zich geen rekenschap van de
pogingen tot rationalisering die in deze fundamentele droom werkzaam zijn en hem
vervormen.
Stel dat we het met de psychoanalyse eens zijn dat de onirische wellust bevredigd
wordt doordat hij de dromer laat vliegen. Hoe komt dat heimelijke, verwarde, obscure
gevoel dan aan de gracieuze beelden van de vlucht? Hoe verhult het zijn essentiële
eentonigheid met het pittoreske, en schenkt het zelfs de eindeloze verhalen van
gevleugelde reizen?
Het beantwoorden van die twee schijnbaar zo speciale vragen zou een bijdrage
betekenen aan een esthetiek van de liefde en aan een rationalisering van de imaginaire
reizen.
Met de eerste vraag plaatst men zich namelijk op een nieuw gezichtspunt voor een
esthetiek van de sierlijkheid. Voor een dergelijke esthetiek is een visuele beschrijving
niet voldoende. Elke aanhanger van Bergson weet zeer wel dat het gracieus gewelfde
traject doorlopen moet worden met een sympathiserende en intieme beweging. Elke
gracieuze lijn legt zo een soort lineair hypnotisme bloot: dat stuurt onze dagdroom
door hem de continuïteit van een lijn te geven. Maar achter deze nabootsende intuïtie,
die gehoorzaamt, is er altijd een impuls die het bevel voert. De dynamische
verbeelding suggereert degene die de gracieuze lijn beschouwt de meest dwaze
substitutie: jij dromer bent die evoluerende gratie. Voel de gracieuze kracht in je.
Word je bewust dat je een reservoir van gratie bent, een vermogen om weg te vliegen.
Begrijp dat jij, in je eigen wil, opgerolde voluten bevat, zoals het jonge varenblad.
Met wie, voor wie, tegen wie ben je gracieus? Is je opvliegen een bevrijding, is het
een ontvoering? Geniet je van je goedheid of van je kracht? Van je bedrevenheid of
van je natuur? In volle vlucht is de wellust mooi. De vliegdroom is de droom van
een verleidelijke verleider. Op dit thema concentreren zich de liefde en haar beelden.
Door het te bestuderen zullen we zien hoe de liefde beelden voortbrengt.
Om de tweede kwestie op te lossen zullen we onze aandacht moeten vestigen op
het gemak waarmee de droom gerationaliseerd wordt. Tijdens het dromen zelf wordt
de vlucht onvermoeibaar becommentarieerd door de intelligentie van de dromer; ze
wordt verklaard door lange betogen die de dromer tegen zichzelf afsteekt. In de
droom zelf benoemt het vliegende schepsel zich tot de uitvinder van zijn vlucht. Zo
vormt zich in de ziel van de dromer een helder bewustzijn van de vliegende mens.
Prachtig voorbeeld om in het hart van de droom de logische en objectieve constructie
van de beelden van de droom te bestuderen. Wanneer je een zo goed omschreven
droom als de vliegdroom volgt, besef je dat de droom ‘een logica van ideeën’ kan
bezitten, evenzeer als een affectieve hardnekkigheid in zijn amoureuze hartstocht.
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Van nu af aan moeten we het gevoel hebben, nog voordat we onze bewijzen
aandragen, dat de psychoanalyse niet alles zegt wanneer ze de nadruk legt op het
wellustige karakter van de droomvlucht. De droomvlucht heeft, zoals alle
psychologische symbolen, een meervoudige interpretatie nodig: een passionele
interpretatie, een esthetiserende interpretatie, een rationele en objectieve interpretatie.
De verklaringen van organische aard blijken natuurlijk nog veel minder in staat
om alle psychologische bijzonderheden van de vliegdroom te volgen. Is het niet
verbazend dat een zo erudiete folklorist als P. Saintyves genoegen neemt met zulke
verklaringen? Voor hem is de valdroom verbonden met ‘zeer kenmerkende
samentrekkingen van de ingewanden’ die tijdens het waakleven zijn ondergaan ‘bij
het aftuimelen van traptreden’.Toch schrijft hij: ‘In mijn jeugd, als ik wakker werd
uit een dergelijke droom (van een schitterende vlucht), had ik bijna altijd een gevoel
van welbehagen bij het ademen.’ Dat welbehagen vraagt om een psychologische
analyse. We moeten tot een directe psychologie van de verbeelding komen.
Als we de vliegdroom bestuderen zullen we weer een nieuw bewijs vinden dat de
psychologie van de verbeelding niet uitgewerkt kan worden met statische vormen,
ze moet zich ontwikkelen aan de hand van vormen die vervormd worden, en veel
belang hechten aan de dynamische principes van de vervorming. De psychologie
van het element lucht is de minst ‘atomische’ van de vier psychologieën die de
materiële verbeelding bestuderen. Ze is wezenlijk vectorieel. In wezen heeft elk
luchtbeeld een toekomst, het heeft een vector van opstijging.
Als er één droom bestaat die geschikt is om het vectoriële karakter van het
zieleleven aan te tonen, dan is het de vliegdroom. En dat niet zozeer vanwege zijn
verbeelde beweging als wel om zijn intieme substantiële karakter. De vliegdroom is
door zijn substantie namelijk onderworpen aan de dialectiek van lichtheid en zwaarte.
Alleen daarom kent de vliegdroom twee heel verschillende soorten: er zijn lichte
vluchten en zware vluchten. Rondom die twee kenmerken is elke dialectiek van
vreugde en moeite, van opvlucht en vermoeidheid, van activiteit en passiviteit, van
hoop en spijt, van goed en kwaad geconcentreerd. De meest uiteenlopende voorvallen
die zich voordoen tijdens de vliegreis zullen in het ene en in het andere geval
verbindingsprincipes vinden. Zodra men aandacht schenkt aan de materiële
verbeelding en de dynamische verbeelding onthullen de wetten van de substantie en
van de psychische wording hun suprematie over de wetten van de vorm: de psyche
die in vervoering raakt en de afgematte psyche nemen in een schijnbaar zo monotone
droom als de vliegdroom verschillende vormen aan. We zullen op die fundamentele
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dualiteit van de droomvlucht terugkomen wanneer we de variëteiten ervan bestudeerd
hebben.
Voordat we aan die studie beginnen merken we op dat de speciale droomervaring
die de vliegdroom is diepe sporen kan achterlaten in het waakleven. Hij komt ook
heel vaak voor in de mijmering, en heel vaak in gedichten. In de wakkere dagdroom
lijkt de vliegdroom volkomen afhankelijk van visuele beelden. Alle beelden van
vliegende wezens versluieren dan de uniforme symboliek waarop de psychoanalyse
zich concentreert. Het zou namelijk onrechtvaardig zijn een verborgen wellust te
vermoeden in bepaalde dagdromen, in bepaalde gedichten over de Vlucht. Het
dynamische kenmerk van lichtheid of zwaarte gaat veel dieper. Het is een constanter
zielskenmerk dan een voorbijgaand verlangen. In het bijzonder de
opstijgingspsychologie die wij bloot willen leggen lijkt ons veel geschikter dan de
psychoanalyse om de continuïteit tussen de droom en de dagdroom te bestuderen.
Ons dromende wezen is een. Het zet de nachtelijke ervaring overdag voort.
De opstijgingspsychologie moet ook een hele metapoëtica van de vlucht vormen,
die de esthetische waarde zal bewijzen van de vliegdroom. Dichters kopiëren elkaar
waarschijnlijk vaak. Een arsenaal van kant en klare metaforen wordt gebruikt - vaak
lukraak - om overal vleugels aan te brengen. Maar we zullen juist zien dat onze
methode, dankzij het feit dat ze systematisch refereert aan de nachtelijke ervaring,
de zekerste is om het diepgaande beeld te onderscheiden van het oppervlakkige, om
het beeld te kiezen dat werkelijk zijn dynamische kwaliteiten meebrengt. [...]
Wij gaan een poging doen om door het bestuderen van enkele teksten de
dynamische oorsprong ervan te pakken te krijgen en het elementaire en diepgaande
leven van de droomvlucht nader te preciseren. [...]

II
Om het psychologische probleem van de droomvlucht te formuleren, nemen we een
pagina van Charles Nodier als vertrekpunt. Dit is de vraag die Charles Nodier van
plan is voor te leggen aan de Academie van wetenschappen als hij ooit, zo zegt hij
‘beroemd genoeg, rijk genoeg of voornaam genoeg [wordt] om mijn stem tot daar
te laten horen’:
‘Waarom heeft de mens, die er nooit van gedroomd heeft de ruimte te doorklieven
op vleugels, zoals alle vliegende schepsels om zich heen, zo vaak gedroomd dat hij
zich erin verheft met een soepele kracht, op de manier van het luchtschip, en waarom
heeft hij dat al zo lang voor de uitvinding van het luchtschip gedroomd, aangezien
die droom vermeld wordt in alle antieke droomverhandelingen, als deze voorspelling
niet het symptoom is van een van zijn organische progressies?’
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Laten we dit document eerst ontdoen van elk spoor van rationalisatie. Daartoe moeten
we de rationalisatie aan het werk zien, zien hoe de rede de droom bewerkt, of met
andere woorden, aangezien al onze vermogens ontvankelijk zijn voor de droom, laten
we kijken hoe de rede droomt.
Op het tijdstip waarop Nodier schrijft, aan het begin van de negentiende eeuw,
spelen luchtschepen dezelfde explicatieve rol als de luchtvaart aan het begin van de
twintigste eeuw. Dankzij het luchtschip, dankzij het vliegtuig, is de vliegende mens
niet langer een absurditeit. Doordat ze dromen bevestigen, vermenigvuldigen die
middelen om te vliegen zo niet het aantal daadwerkelijke vliegdromen, dan toch
tenminste het aantal vertelde vliegdromen. Laten we ook beseffen dat de logische
constructie zich vaak graag beroept op een gedroomde voorbereiding, met dien
verstande dat sommige denkers hun dromen graag presenteren als ‘redelijke’
anticipaties. Het essay van Charles Nodier over de Palingénésie humaine et la
résurrection is in dat opzicht heel interessant. De centrale redenering is deze:
aangezien het menselijk wezen in zijn authentieke nachtelijke droom een ervaring
van vliegen heeft, aangezien het bewuste wezen na lange objectieve onderzoekingen
geslaagd is in het experiment met het luchtschip, zal de filosoof een manier moeten
vinden om de innerlijke droom met de objectieve ervaring te verbinden. Om dat
verband te leggen, om dat verband te dromen, stelt Charles Nodier zich het
‘opstandingswezen’ voor dat de mens zal voortzetten, dat de mens zal perfectioneren
in de vorm van een wezen dat de eigenschappen van een luchtschip zal bezitten.
Als deze anticipatie ons nu barok lijkt, is dat omdat wij de nieuwheid van het
luchtschip niet hebben ervaren. Het luchtschip, dat onelegante bolvormige ding, is
voor ons een oud beeld, een inert beeld, een goed gerationaliseerd concept. Het is
tegenwoordig dus een object zonder veel onirische waarde. Maar laten we in
gedachten teruggaan naar de tijd van de Montgolfières om de bladzij van Nodier te
beoordelen. Ondanks het literaire spel waarmee we, als het over Nodier gaat, altijd
rekening moeten houden, zullen we achter de beelden spoedig een authentieke
verbeelding voelen, een verbeelding die naïef de dynamiek van zijn beelden volgt.
Hier hebben we dus de luchtschip-mens, de opstandingsmens: hij zal een vergroot,
omvangrijk en stevig torso hebben, ‘het karkas van een luchtschip’, hij zal vliegen
‘door naar believen leegte te creëren in zijn grote pneumatische ingewanden, en door
de aarde weg te stoten met zijn voet, zoals het instinct van zijn evoluerend organisme
het de mens leert in zijn dromen..’
Een rationalisering die ons zo overduidelijk kunstmatig voorkomt, is juist daarom
heel geschikt om ons de koppeling van de droomervaring aan de reële ervaring te
laten zien. De mens die teruggekeerd is in het wa-
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kend leven rationaliseert zijn dromen met de begrippen van het alledaagse leven. Hij
herinnert zich vaag de droombeelden en vervormt ze meteen door ze in de taal van
het waakleven uit te drukken. Hij geeft er zich geen rekenschap van dat de droom,
in zijn zuivere vorm, ons geheel uitlevert aan de materiële verbeelding en de
dynamische verbeelding en dat de droom in zijn zuivere vorm ons anderzijds losmaakt
van de formele verbeelding. De diepste droom is in wezen een fenomeen van optische
en verbale rust. Er zijn twee grote soorten slapeloosheid: de optische slapeloosheid
en de verbale slapeloosheid. De nacht en de stilte zijn de twee bewakers van de slaap;
om te slapen moet er niet meer gepraat en niet meer gezien worden. Men moet zich
uitleveren aan het elementaire leven, aan de verbeelding van het element dat specifiek
voor ons is. Dat elementaire leven ontsnapt aan de ruilhandel van pittoreske indrukken
die de taal is. De stilte en de nacht zijn waarschijnlijk twee absoluta die we niet in
hun volheid kunnen ervaren, zelfs niet in de diepste slaap. Maar op z'n minst moeten
we voelen dat het droomleven zuiverder is naarmate het ons beter bevrijdt van de
onderdrukking door de vormen en ons teruggeeft aan de substantie en aan het leven
van ons eigen element.
In die omstandigheden houdt elke toevoeging van een vorm, hoe natuurlijk die
ook lijkt, het gevaar in dat ze een droomrealiteit verbergt, het gevaar dat ze het
diepgaande droomleven een andere richting geeft. Zo moet men, naar ons idee, om
in het geval van een zo duidelijke onirische realiteit als de vliegdroom tot de kern
door te dringen, zich hoeden voor de toestroom van visuele beelden en zoveel mogelijk
de essentiële ervaring benaderen.
Als we gelijk hebben wat betreft de hiërarchische rol van de materiële verbeelding
ten opzichte van de formele verbeelding, kunnen we de volgende paradox formuleren:
ten aanzien van de diepgaande dynamische ervaring die de droomvlucht is, is de
vleugel al een rationalisatie. Juist in zijn oorsprong, voordat Nodier zich overgeeft
aan het spel van de gefantaseerde rationalisaties, heeft hij deze grote waarheid
opgemerkt: dat de droomvlucht nooit een gevleugelde vlucht is.
Daarom moeten we, denken we, wanneer de vleugel verschijnt in het verhaal van
een vliegdroom, erop verdacht zijn dat het verhaal dient ter rationalisatie. Je kunt
er bijna zeker van zijn dat het verslag besmet is, hetzij met beelden van het bewuste
denken, hetzij met aan boeken ontleende inspiraties.
Hoe natuurlijk de vleugel ook is, ze heeft er niets mee te maken. Het
vanzelfsprekende van de objectieve vleugel neemt niet weg dat de vleugel niet het
natuurlijke element is van de droomvlucht. Kortom, voor de droomvlucht
vertegenwoordigt de vleugel de antieke rationalisatie. Deze rationalisatie heeft het
beeld van Icarus voortgebracht. Anders ge-
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zegd: het beeld van Icarus speelt in de poëtica van de antieken dezelfde rol die het
luchtschip, ‘het pneumatisch karkas’, speelt in de efemere poëtica van Nodier, dezelfde
rol die het vliegtuig speelt in de poëtica van Gabriele d'Annunzio. Dichters slagen
er niet altijd in trouw te blijven aan de eigenlijke oorsprong van hun inspiratie. Ze
laten het diepe en simpele leven in de steek. Ze vertalen het oorspronkelijke woord,
zonder het goed te lezen. Omdat de antieke mens voor de vertaling van de
droomvlucht niet de beschikking had over een bij uitstek rationele realiteit, dat wil
zeggen een realiteit die door de rede is gefabriceerd, zoals de ballon of het vliegtuig,
moest hij wel teruggrijpen op een natuurlijke realiteit. Zo heeft hij dus het beeld van
de vliegende mens gevormd naar dat van de vogel.
Wij poneren dus als principe dat men in de wereld van de droom niet vliegt omdat
men vleugels heeft, maar men meent vleugels te hebben omdat men gevlogen heeft.
De vleugels zijn gevolgtrekkingen. Het principe van de droomvlucht gaat dieper.
Het is dat principe dat de dynamische verbeelding van de lucht moet terugvinden.

III
Laten we dus, zonder gehoor te geven aan welke rationalisatie ook, terugkeren naar
de fundamentele ervaring van de droomvlucht en deze ervaring bestuderen in
verslagen die zo zuiver dynamisch zijn als mogelijk is.
Aan hetzelfde boek van Charles Nodier, Rêveries, ontlenen we een heel zuivere
bewijsplaats die we ook al gebruikt hebben in onze studie over de verbeelding van
het water. De indruk blijkt zo duidelijk dat ze de dromer ertoe brengt het, wanneer
hij wakker is, nog eens te proberen. ‘Een van de meest vindingrijke en diepzinnigste
filosofen van onze tijd vertelde me dat hij, toen hij in zijn jeugd* meerdere nachten
achtereen had gedroomd dat hij het wonderlijke vermogen had verworven om in de
lucht te zweven en zich te bewegen, die indruk nooit kwijt kon raken zonder het uit
te proberen bij het oversteken van een beek of een sloot.’ ‘Raffaeli, de vooraanstaande
Franse schilder, die in een droom het gevoel heeft in de lucht te zweven,’ zo vertelt
Havelock Eliis in Le monde des rêves, ‘bekent dat dit gevoel zo overtuigend was dat
het hem gebeurd is dat hij bij het wakkerworden uit zijn bed sprong om het te
proberen.’ Dit zijn dus heel duidelijke voorbeelden waarin een overtuiging die in het
nachtelijk leven gevormd is, in het onbewuste en verbazend homogene droomleven,
bevestiging zoekt in het leven van overdag. Voor sommige zielen die dwepen met
de droom zijn de dagen er om de nachten te verklaren.
Het onderzoek van zulke zielen kan ons op het spoor zetten van de dy-

*

Cf. Michelet (L'Oiseau): “Op zijn mooiste leeftijd... in zijn kinderdromen... heeft de mens
het geluk te vergeten dat hij gebonden is aan de aarde. Daar vliegt hij, hij zweeft.”
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namische psychologie van de verbeelding. Wij stellen dus voor om ter fundering van
een psychologie van de verbeelding systematisch te vertrekken vanuit de droom en
aldus, voorafgaand aan de vormen van de beelden, hun ware element en hun ware
beweging te ontdekken. We moeten dan van onze lezer vragen zich in te spannen
om in zijn nachtelijke ervaringen de droomvlucht terug te vinden in zijn zuiver
dynamisch aspect. Als de lezer die ervaring bezit, zal hij herkennen dat de
overheersende droomindruk bestaat uit een werkelijk substantiële lichtheid, een
lichtheid van het hele wezen, een lichtheid op zich, waarvan de oorzaak de dromer
niet bekend is. Vaak brengt ze de dromer in verrukking alsof ze correspondeerde
met een plotselinge gave. Deze lichtheid van het hele wezen wordt in beweging gezet
door een lichte impuls, moeiteloos en simpel: een lichte afzet van de voetzool tegen
de grond geeft ons het gevoel van een bevrijdende beweging. Het lijkt of deze
gedeeltelijke beweging in ons een vermogen tot bewegen vrijmaakt dat ons onbekend
was en dat de dromen ons onthullen.
Als we in de droomvlucht weer op de grond terechtkomen, geeft een nieuwe afzet
ons meteen onze luchtige vrijheid terug. Daar zijn we helemaal niet bang voor. We
voelen duidelijk dat er een kracht in ons zit en wij kennen het geheim om die in
werking te stellen. De terugkeer naar de aarde is geen val, want we bezitten de
zekerheid van de elasticiteit. Elke dromer van de droomvlucht bezit de kennis van
die elasticiteit. Hij heeft ook het gevoel van de zuivere sprong, zonder finaliteit,
zonder doel dat bereikt moet worden. Als hij naar de aarde terugkeert hervindt de
dromer, de nieuwe Antaios, een makkelijke, zekere, bedwelmende energie. Maar het
is niet echt de aarde die zijn geestdrift voedt. Als men de mythe van Antaios veelal
interpreteert als een mythe van de moederaarde is dat omdat de verbeelding van het
element aarde machtig is, en wijdverbreid. De verbeelding van het element lucht is
daarentegen vaak zwak en gemaskeerd. Een psycholoog van de materiële en
dynamische verbeelding moet dus zijn best doen om de mythische kenmerken die
in onze dromen voortbestaan goed van elkaar te scheiden. De droomvlucht lijkt ons
het bewijs te leveren dat de mythe van Antaios een mythe van de slaap is, eerder dan
een mythe van het leven. Alleen in de slaap is een afzet met de voet genoeg om ons
onze etherische natuur terug te geven, en het opspringende leven. Die beweging is
werkelijk, zoals Nodier zegt, het spoor van een vlieginstinct dat overleeft of tot leven
komt in ons nachtleven. Wij zouden graag zeggen dat ze het spoor is van een instinct
van lichtheid, een van de diepste instincten van het leven. In dit essay zoek ik in
allerlei literaire passages naar uitingen van dit instinct van lichtheid. De droomvlucht
is volgens ons in zijn extreme eenvoud een droom van het instinctieve leven. Dat
verklaart waarom hij zo weinig gedifferentieerd is.
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Als dit zo is, waar moeten we dan, wanneer we onze herinneringen aan de nachtelijke
luchtreis zo weinig mogelijk willen rationaliseren, de vleugels plaatsen? Niets in
onze persoonlijke ervaring van de nacht geeft ons aanleiding vleugels op onze
schouders te planten. Behalve in geval van een speciale imaginaire contaminatie,
beleeft geen enkele dromer de droom van de wiekende vleugels. De droom van de
wiekende vleugels is vaak alleen maar een valdroom. Men verweert zich tegen de
duizeling door met de armen te maaien en die dynamiek kan vleugels aan de schouders
oproepen. Maar de natuurlijke droomvlucht, de positieve vlucht die we 's nachts
uitvoeren, is geen geritmeerde vlucht, hij bezit de continuïteit en de geschiedenis
van een vervoering, hij is de snelle creatie van een gedynamiseerd ogenblik.
Dientengevolge is de enige rationalisatie met het beeld van vleugels die in
overeenstemming kan zijn met de primitieve dynamische ervaring: de vleugel aan
de hiel, het zijn de gevleugelde sandalen van Mercurius, de nachtelijke reiziger.
En omgekeerd zijn de gevleugelde sandalen van Mercurius niets anders dan de
gedynamiseerde voetzool.
Wij zouden niet aarzelen om die kleine vleugeltjes - dynamisch goed geplaatst
om de luchtdroom te symboliseren en visueel zonder werkelijke betekenis - tot het
teken te maken van de authenticiteit van de dromer. Wanneer een dichter in zijn
beelden die minuscule vleugeltjes weet te suggereren, heb je enige garantie dat zijn
gedicht in verband staat met een beleefd dynamisch beeld. Dan komt het niet zelden
voor dat je in die poetische beelden een bijzondere consistentie herkent die ontbreekt
in de beelden die door de fantasie in elkaar zijn geknutseld. Zij zijn begiftigd met de
grootste poëtische werkelijkheid: de onirische werkelijkheid. Zij leiden tot natuurlijke
dagdromen. Het is helemaal niet verwonderlijk dat in mythen en verhalen overal ter
wereld de vleugels aan de hielen zijn terug te vinden. Jules Duhem merkt in zijn
proefschrift over de geschiedenis van het vliegen op dat in Tibet ‘boeddhistische
heiligen door de lucht reizen met behulp van bepaalde schoenen die lichte voeten
genoemd worden.’ En hij zinspeelt op het verhaal van de vliegende schoen dat in de
volksverhalen van Europa en Azië wijd verbreid is. De zevenmijlslaarzen (in het
Engels de duizendmijlslaarzen) hebben geen andere oorsprong.* De literator zal ze
instinctief met elkaar in verband brengen. Flaubert schrijft in La tentation de St.
Antoine (eerste versie): ‘Hier is de goede god Mercurius met zijn breedgerande hoed
tegen de regen en zijn

*

Een surrealist die zich van langzame overgangen bevrijdt, Léo Malet, schrijft: ‘Marcheer,
doorzichtige zevenmijlslaarzen, om de wereld te veroveren.’ De klassieke kritiek, met
politielaarzen in gedachten, zal zich vrolijk maken over die ‘doorzichtige’ laarzen. Maar dan
miskent ze de fundamentele dynamische verbeelding: alles wat door de lucht gaat, is in
dynamisch en substantieel opzicht ‘van lucht’.
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reislaarzen.’ Terzijde zij opgemerkt hoezeer de spottende toon hier het droomkarakter
van het beeld ruïneert, een droomkarakter dat trouwer gevolgd is in andere passages
van La tentation. Voor de dromende mens schuilen de vliegkrachten in de voet. Wij
zijn dus zo vrij om in onze metapoëtische onderzoekingen deze vleugels aan de hiel
kortweg aan te duiden als droomvleugels.
[...]

VI
Om te bewijzen dat onze interpretatie van de droomvlucht, op het eerste gezicht zo
merkwaardig, een algemeen thema kan verschaffen om sommige oeuvres te
verhelderen, gaan we vanuit dit precieze gezichtspunt snel de poëzie van Shelley
onderzoeken. Shelley heeft ongetwijfeld van de hele natuur gehouden. Hij heeft beter
dan wie ook de rivier en de zee bezongen. Zijn tragische leven heeft hem voor altijd
verbonden met de lotsbestemming van het water. Niettemin lijkt het luchtige kenmerk
ons het meest diepgaande, en als we niet meer dan één adjectief mogen gebruiken
om een poëtisch oeuvre te definiëren, dan zal men er waarschijnlijk vrij makkelijk
mee instemmen dat de poëzie van Shelley luchtig is. Maar dit adjectief, hoe juist
ook, volstaat niet. Wij willen bewijzen dat Shelley, materieel en dynamisch gesproken,
een dichter is van de luchtsubstantie. De luchtwezens, de wind, de geur, het licht, de
vormeloze wezens, oefenen een directe werking op hem uit: ‘De wind, het licht, de
lucht, de geur van een bloem schenken mij heftige emoties.’ Nadenkend over het
oeuvre van Shelley begrijpt men hoe sommige zielen reageren op de heftigheid van
de tederheid, hoe gevoelig ze zijn voor het gewicht van onweegbare dingen, hoe
dynamisch ze worden als ze zich sublimeren.
In wat volgt zullen we heel wat bewijzen zien - direct en indirect - dat de poëtische
mijmeringen van Shelley het merkteken dragen van de onirische oprechtheid die wij
als poëtisch doorslaggevend hebben aangeduid. Maar laten we eerst, om de
uiteenzetting vaste grond te geven, een beeld opvoeren waarin onmiskenbaar ‘de
droomvleugel’ verschijnt. ‘Waar komt u vandaan, zo wild en zo licht? Want met
bliksemsandalen aan uw voeten, en uw vleugels zijn glad en teder als het denken.’
Er is een lichte verschuiving van de beelden die de vleugels losmaakt van de
bliksemsandalen; maar die verschuiving kan de eenheid van het beeld niet verbreken;
het beeld is een eenheid en wat glad en teder is, is de beweging, het is niet de vleugel,
noch de veren van de vleugel die door een dromende hand geliefkoosd zouden worden.
We herhalen nog eens dat een dergelijk beeld allegorische toeschrijvingen weigert;
je moet het, vanuit een verrukte ziel, zien als een verbeelde beweging. We zouden
het
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liefst zeggen dat het een handeling van de ziel is, en dat men het begrijpt door het te
doen. ‘Een antilope, in de ingehouden impuls van zijn snelle ren, zou minder etherisch,
minder licht zijn’, zegt Shelley ook nog. Met deze notie van ingehouden impuls levert
Shelley een hiëroglief dat voor de verbeelding van vormen heel moeilijk te ontcijferen
zou zijn. De dynamische verbeelding geeft de sleutel: de ingehouden impuls, dat is
precies de droomvlucht. Alleen een dichter kan een andere dichter verklaren. Met
deze ingehouden impuls, die het spoor van zijn vlucht in ons achterlaat, zouden we
deze drie verzen van Rilke in verband kunnen brengen:
Waar geen weg was gebaand
Hebben we gevlogen
De boog is nog aangeduid in onze geest

Nu we het fundamentele merkteken hebben herkend gaan we de diepere bronnen
van Shelley's poëzie meer in detail bestuderen. Nemen we bijvoorbeeld zijn
Prometheus Unbound. We herkennen al snel dat deze Prometheus een luchtwezen
is. Als de Titaan vastgeketend is aan een bergtop, dan is dat om het leven van de
luchten te ontvangen. Hij streeft omhoog met alle spanning van zijn ketenen. Hij
heeft de volmaakte dynamiek van zijn aspiraties.
In zijn humanitaire aspiraties, in zijn heldere dagdromen over een gelukkiger
mensheid heeft Shelley zonder twijfel in Prometheus het wezen gezien dat de mens
opricht tegen het Lot, tegen de goden zelf. Alle sociale aanspraken van Shelley zijn
werkzaam in zijn oeuvre. Maar de middelen en de bewegingen van de verbeelding
zijn volkomen onafhankelijk van de sociale passies. Wij menen zelfs dat de echte
poëtische kracht van Prometheus Unbound in geen enkele van zijn elementen ontleend
is aan de sociale symboliek. In sommige zielen is de verbeelding meer kosmisch dan
sociaal. Dat is naar ons idee het geval met Shelley's verbeelding. De goden en de
halfgoden zijn minder personen - min of meer duidelijke beelden van de mensen dan psychische krachten die een rol gaan spelen in een Kosmos die bewogen wordt
door een echte psychische lotsbestemming.
Laten we niet te snel zeggen dat de personages dus abstracties zijn, want de
verheffende psychische kracht die de prometheïsche bij uitstek is, is in hoge mate
concreet. Ze correspondeert met een psychische operatie die Shelley goed kent en
die hij op zijn lezer wil overbrengen.
Herinneren we ons eerst dat Prometheus Unbound geschreven is ‘op de bergachtige
ruïnes van de thermen van Caracalla, op de met bloemen bezaaide open plekken’,
‘uitziend op de duizelingwekkende bogen die in de lucht hangen - dizzy arches
suspended in air.’ Een aards mens zou er de zuilen van zien; een luchtmens ziet
alleen ‘de bogen die in de lucht hangen’. Of beter: het is niet het ontwerp van de
bogen dat Shelley be-
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schouwt, het is, als men dat zo mag zeggen, de duizeling. Shelley leeft met heel zijn
ziel in een luchtig vaderland, in het vaderland van de hoogste hoogte. Dat vaderland
wordt gedramatiseerd door zijn duizeling, een duizeling die men uitlokt om te genieten
van het overwinnen ervan. Zo rukt de mens aan zijn ketenen om te weten met wat
voor sprong hij bevrijd zal worden. Maar men vergisse zich niet, de bevrijding is de
positieve operatie. Die kenmerkt de suprematie van de luchtige intuïtie boven de
aardse en solide intuïtie van de ketting. Juist in de overwonnen duizeling, dit
geketend-zijn dat huivert van vrijheid, ligt de betekenis van de prometheïsche
dynamiek.
Al in het voorwoord geeft Shelley bovendien uitleg over een zeer psychologische
betekenis die aan zijn prometheïsche beelden moet worden toegekend: ‘De beelden
die ik hier heb gebruikt zijn grotendeels ontleend aan de operaties van de menselijke
geest of de uiterlijke handelingen waardoor ze worden uitgedrukt: iets dat niet erg
gebruikelijk is in de moderne poëzie, hoewel Dante en Shakespeare volop voorbeelden
van dit soort leveren, en Dante meer dan enige andere dichter, en met meer succes.’
Zo wordt Prometheus Unbound onder het patronaat van Dante gesteld, de meest
verticaliserende van alle dichters, de dichter die de twee verticalen exploreert van
het Paradijs en de Hel. Voor Shelley is elk beeld een operatie, een operatie van de
menselijke geest; het heeft een innerlijk spiritueel beginpunt, ook als men meent dat
het een simpele weerspiegeling is van de buitenwereld. Ook wanneer Shelley ons
zegt: ‘de poëzie is een mimetische kunst’, moet men begrijpen dat ze nabootst wat
men niet ziet: het diepere menselijke leven. Ze bootst de kracht na, meer dan de
beweging. Het leven dat we zien, de beweging die we uitvoeren, kan het proza
afdoende uitdrukken. Alleen gedichten kunnen de verborgen krachten van het
spirituele leven aan het licht brengen. Zij zijn, in de Schopenhaueriaanse betekenis
van het woord, het fenomeen van deze psychische krachten. Alle werkelijk poëtische
beelden gedragen zich als spirituele operaties. Om een dichter in de Shelleyaanse
betekenis te begrijpen, komt het er dus niet op aan, zoals een vluchtige lectuur van
het voorwoord bij Prometheus Unbound zou doen geloven, de ‘operaties van de
menselijke geest’ te analyseren in de trant van Condillac. De taak van de dichter is
de beelden een lichte duw te geven om er zeker van te zijn dat de menselijke geest
er menselijk in werkt, om er zeker van te zijn dat het menselijke beelden zijn, beelden
die de kosmische krachten vermenselijken. Dan worden we geleid naar de kosmologie
van het menselijke. In plaats van een naïef antropomorfisme te beleven, wordt de
mens overgeleverd aan de elementaire en diepgaande krachten.
Het spirituele leven wordt dus gekarakteriseerd door zijn dominante operatie: het
wil groeien, het wil zich verheffen. Het zoekt instinctief de
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hoogte op. Poëtische beelden zijn voor Shelley dus allemaal verheffende operatoren.
Anders gezegd: de poëtische beelden zijn operaties van de menselijke geest naar de
mate waarin ze ons lichter maken, waarin ze ons optillen, waarin ze ons verheffen.
Ze hebben slechts één as waaraan ze refereren: de verticale as. Ze zijn wezenlijk
aeriaal. Als een enkel beeld van het gedicht die functie van het lichter-maken niet
kan vervullen, stort het gedicht neer, de mens vervalt weer tot slavernij, de ketting
verwondt hem. De poëtica van Shelley komt, met de totale onbewustheid van het
genie, neer op het vermijden van die accidentele zwaartes en het verenigen van alle
bloemen van de opstijging tot een welgevormd boeket. Het lijkt of hij met een
fijnzinnige vinger de veerkracht van alle korenaren kan inschatten. Als we hem lezen,
begrijpen we het diepzinnige woord van Masson-Oursel: ‘De toppen van de spirituele
vlucht lijken op de bewegingen van vrijlevende organismen, gericht door een prikkel.’*
Hier raken we aan de hoogte die groei is. De dynamische beelden van Shelley
opereren in dit gebied van spirituele hoogtepunten.
Het is niet moeilijk te begrijpen dat beelden die zo sterk gepolariseerd zijn in de
richting van de hoogte heel vatbaar zijn voor sociale, morele, prometheïsche
waarderingen. Maar die waarderingen worden niet gezocht; voor de dichter zijn ze
geen doel. Voorafgaand aan de sociale metaforen doet het dynamische beeld zich
kennen als een primaire psychische waarde. Mensenliefde die ons boven onszelf
doet uitstijgen is slechts een hulpmiddel temeer voor een wezen dat voortdurend
boven zijn eigen bestaan uit wil stijgen, op de toppen van het bestaan. Zo neemt de
imaginaire levitatie alle metaforen van de menselijke grootheid in zich op; maar het
psychisch realisme van de levitatie kent zijn eigen groei, zijn innerlijke groei. Het
is het dynamisch realisme van een aëriaal zieleleven.
[...]
De poëtica van Shelley is een poëtica van de gewiegde onmetelijkheid. De wereld
is voor Shelley een immense wieg - een kosmische wieg - waaruit onophoudelijk
dromen wegvliegen. Eens temeer, zoals we al zo vaak hebben opgemerkt in onze
studies over de materiële verbeelding, zien we de indrukken van een dromer
opklimmen naar het kosmische niveau.
Men zal ons er misschien van beschuldigen dat we een werkwijze van
gemakzuchtige overdrijving hanteren en onze stem verheffen in plaats van gewoon
argumenten te leveren. Maar er ontbreekt iets aan de psychologie van de droom als
men die overdrijving tegenhoudt. Is een droom die de dimensies van de wereld niet
verandert werkelijk een

*

Masson-Oursel, Le Fait métaphysique.
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droom? Is een droom die de wereld niet vergroot de droom van een dichter? De
luchtdichter vergroot de wereld voorbij elke grens en Louis Cazamian kan in zijn
commentaar op De aeolische harp* zeggen dat Shelley ‘helemaal vibreert op de
talloze gevoelige golven die de natuur hem zendt, en die misschien op de snaren van
het universum worden voortgebracht door die ideale bries die zowel de ziel van elk
wezen en de God van het Al tegelijk is.’
[...]
Terwijl voor een aards mens alles uiteenvalt en verloren gaat als hij de aarde
verlaat, wordt voor een luchtmens alles juist verenigd en verrijkt wanneer hij opklimt.
De luchtmens Shelley, zo lijkt het ons, realiseert een correspondentie die zich zeer
instructief laat vergelijken met de correspondenties van Baudelaire.
De correspondentie van Baudelaire ontstaat uit een diepgaande overeenstemming
tussen de materiële substanties; zij verwezenlijkt een van de grootste omzettingen
van de gewaarwordingen, en sticht in veel opzichten meer eenheid dan de alchemie
van Rimbaud. De Baudelairiaanse correspondentie is een machtig knooppunt van de
materiële verbeelding. In dat knooppunt wisselen alle verbeelde materies, alle
‘poëtische elementen’ hun rijkdommen uit en voeden elkaars metaforen.
De Shellyaanse correspondentie is een gelijktijdigheid van alle dynamische beelden
van de spookachtige lichtheid. Als de Baudelairiaanse correspondentie het rijk is van
de materiële verbeelding, dan is die van Shelley het rijk van de dynamische
verbeelding. In de metapoëtica van Shelley worden de eigenschappen samengevoegd
op grond van hun wederzijds lichter-worden. Ze worden tezamen gesublimeerd; ze
helpen elkaar wederzijds om in een eindeloos voortschrijdend proces te sublimeren.
André Chevillon heeft in zijn Étude de la Nature dans la poésie de Shelley geschreven:
‘In Engeland noemt men Shelley terecht de dichter der dichters. Zijn poëzie is
inderdaad het product van een dubbele destillatie. Zij is voor de andere poëzie wat
deze is voor de werkelijkheid... Vluchtig, instabiel, vurig, ongrijpbaar, altijd op het
punt zich te vergeestelijken, ze heeft geen lichaam meer.’ Enkele pagina's eerder
wijst Chevillon nadrukkelijk op deze luchtige sublimatie: ‘Alle beschrijvingen hebben
dit veelzeggende kenmerk gemeen dat, naarmate ze zich ontwikkelen, het object van
strofe tot strofe één voor één zijn individuele details en zijn solide aspect verliest om
zich te transformeren tot een vaag en lichtgevend fantoom.’ Dit vervluchtigen in het
licht is een bijzonder duidelijk type sublimatie bij onze dichter.
De stilte van de nacht maakt de hemel ‘dieper’. Alles wordt harmo-
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Louis Cazamian, Études de psychologie littéraire.
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nisch in deze stilte en deze diepte. De tegenstrijdigheden vervagen, de dissonante
stemmen zwijgen. De zichtbare harmonie van de hemeltekens brengt de aardse
stemmen in ons, die alleen maar konden klagen en jammeren, tot zwijgen. Plotseling
is de nacht een hymne in majeur; de romantiek van de vreugde en het geluk weerklinkt
op de lier van Ariël. Shelley is werkelijk de gelukzalige dichter van de lucht en de
hoogte. De poëzie van Shelley - dat is de romantiek van de vlucht.
Deze luchtige, vliegende romantiek geeft alle aardse dingen vleugels. Het mysterie
verplaatst zich van de substantie naar de atmosfeer ervan. Alles spant samen om het
geïsoleerde schepsel een universeel leven te schenken. In de tijd toen ik het rijpen
van de pruimen beluisterde, zag ik de zon alle vruchten liefkozen, alle rondingen
vergulden, alle rijkdommen glans geven. De frisse beek, met zijn lichte waterval,
bracht de kelken van de akelei in beweging. Een blauw geluid vloog op. De
bloementros lanceerde eindeloos trillers in de blauwe hemel. Ik begreep Shelley
(Epipsychidion): ‘En van zijn lippen, als van een hyacinth vol zoete dauw, viel
druppel voor druppel een vloeibaar gemurmel dat de zintuiglijke passies doet
afsterven, even lieflijk als de pauzes in de muziek der sferen, in vervoering beluisterd.’
Wanneer een bloem zo murmelt, wanneer de klok van de bloemen weerklinkt in de
top van schermbloemen, zwijgt heel de aarde, en heel de hemel spreekt. De
luchtwereld vult zich met een harmonie van kleuren. Anemonen met zo uiteenlopende
kleuren geven kleur aan de vier winden in de lucht... De kleur vermengt zich met de
stem, met de geuren uit de tijd toen de bloemen spraken....
Dit is trouwens precies het probleem: in welke zin kun je zeggen dat een geluid
luchtig wordt? Wanneer het grenst aan de stilte, zwevend in een verre hemel - lieflijk
en groot. De paradox beweegt van klein naar groot. Het is het oneindig nietige van
het geluid, de pauze in de bloemenharmonie, die het oneindig grote van het sprekende
universum in beweging brengt. Je beleeft werkelijk de Shellyaanse tijd, waarin ‘het
licht verandert in liefde’, in amoureuze fluistering, waarin de lelies zulke overtuigende
stemmen hebben dat ze de liefde onderwijzen aan het hele universum. Je hoort de
stappen van een onbeweeglijke wind. Je hoort het ritme van het continue ‘met een
beweging die lijkt op de geest van de wind die met zijn kalme stap de slaap verdiept.’
[...]

VII
Bewijsplaatsen uit een zo bijzonder oeuvre als dat van Shelley zouden te uitzonderlijk
kunnen lijken, en we zouden slecht toegerust zijn om de hardnekkigheid van de
droomvluchtindrukken in de dagdroom te begrijpen als we ons beperkten tot het
onderzoeken van de poëzie alleen. Het is
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waarschijnlijk interessant de zeer objectieve waarnemers van de menselijke geest te
bestuderen vanuit het perspectief van de dynamische verbeelding. Daarom willen
we in enkele werken van Balzac bewijzen zoeken voor het reële psychologische
karakter van de ‘beleefde psychologische opstijging’.
Het verhaal met de titel Les Proscrits bijvoorbeeld lijkt ons in dit opzicht een heel
symptomatisch werk. Op bepaalde bladzijden lijkt het eerst of de romancier
clichébeelden accepteert, beelden die waarschijnlijk getaxeerd zullen worden als
simpele verbale metaforen. Maar opeens komt de lezer een kenmerk tegen dat niet
bedriegt, want als we het volgen, voelen we dat de verbeelding van Balzac de
indrukken van de nachtelijke vlucht voortzet. Wanneer we dan terecht terugkeren
naar de beelden die op het eerste gezicht gekunsteld leken, moeten we wel toegeven
dat ze deel uitmaken van een echte droomervaring. Waar de klassieke kritiek zich
ertoe beperkte de tekst te begrijpen en ten slotte te verwaarlozen, leren wij de tekst
te dromen. Wanneer Balzac bijvoorbeeld zegt dat Dante, ‘met de bijbel in de hand,
nadat hij de materie vergeestelijkt heeft en de geest gematerialiseerd, erkende dat
het mogelijk was om via het geloof van de ene sfeer naar een andere te komen’, dan
besteden we nauwelijks aandacht aan die vergeestelijkte materie of die
gematerialiseerde geest. We begrijpen het zo snel dat we vergeten het te verbeelden.
We verliezen het voordeel van een materiële verbeelding die ons in staat zou stellen
de machtige realiteit te beleven van die mesomorfe toestand die even ver van de
geest als van de materie verwijderd is. Het document kan dus arm en verbaal lijken.
Maar als we nu eens ons best doen om de woorden te beleven, als we eens proberen
te begrijpen dat de Dante die Balzac tot leven wekt op een fysieke, materiële manier
spreekt, dan zullen we die mesomorfe toestand van verbeelde fysica verwezenlijken.
Meteen worden dan alle metaforen coherent, alle metaforen van het wegvliegen, van
de vlucht, van de opstijging, van het lichter worden zullen verschijnen als positieve
psychologische ervaringen.
Hier is bijvoorbeeld de speciale spanning van het wegvliegen genoteerd: ‘die
moeizame spanning waarmee we onze krachten vooruitwerpen wanneer we een
aanloop nemen, als vogels die op het punt staan weg te vliegen.’ Zeker, je kunt over
deze dynamische notitie heen lezen, en alleen aan de ideeën denken, menen dat
metaforen alleen maar dienen om ideeën te suggereren; maar dan laat je een hele
serie psychologische observaties schieten, de observaties van de psychologie van de
projectie. Om de ervaring, niet van de aanloop, maar van de wil tot de aanloop te
vertalen, heeft de psychologie een heel speciaal, heel belangrijk dynamisch beeld
nodig, want het is een beeld dat bemiddelt tussen de sprong en de vlucht, tussen iets
dat discontinu is en een continuïteit. De spanning
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die Balzac moet vertalen is een spanning die een temporeel vervolg geeft aan een
moment van beslissing. Het bewustzijn van een kracht die actief wordt en een
inspanning gaat leveren. Die spanning komt voort uit de essentie van de projecterende
psychologie, ze is het scharnier tussen de voorstelling en de wil. Deze projectie krijgt
zijn eerste les in de dynamische verbeelding van de vlucht. Waarom zouden we die
negeren? Op dezelfde pagina is trouwens de expliciete verwijzing naar de droomvlucht
te vinden: ‘Ik was in de nacht, maar tegen het aanbreken van de dag. Ik vloog,
meegenomen door mijn gids, meegesleept door een kracht zoals die welke ons, als
we dromen, ontvoert naar sferen die onzichtbaar zijn voor de ogen van ons lichaam.’*
Dat de vlucht plaatsvindt op de grens van dag en nacht is het teken van die complexe
sublimatie waarin de luchtigheid het licht meebrengt en het licht de luchtigheid, zoals
in de poëtische ‘correspondentie’ van Shelley. Die complexe sublimatie verklaart
het zowel materiële als dynamische karakter van het aureool dat degenen die
‘opstijgen’ omgeeft. In het verhaal van Balzac zal de lezer die ‘denkt’ dat opvatten
als een loze verbeelding. Wij willen de lezer zijn die ‘verbeeldt’, en wij lezen ook
de volgende regels in de strikte, fysieke betekenis: ‘Het aureool dat onze voorhoofden
omringde, verjoeg de schaduwen als we voorbijkwamen als een ijle stofwolk.’ Laat
ons dus het voortschrijden van het abstracte naar het concrete beleven, want woorden
moeten ook altijd weer tot leven gewekt worden met beelden. We verjagen de
schaduwen van het voorhoofd, wat de blik verduistert verjagen we van het voorhoofd,
we verjagen de zorgen als as, dan als rook, en daarna als een verre mist. Zo verschijnt
het aureool als een fysieke eigenschap, kalm en geleidelijk verworven. Het is de
verovering van een geest die zich beetje bij beetje bewust wordt van zijn helderheid.
In het rijk van het imaginaire speelt de strijd zich af tussen lichtschijnsel en schaduw,
van nevel tot nevel, van fluïdum tot fluïdum. Als het aureool ontstaat, schiet het nog
niet zijn stralen af, het beperkt zich tot het beheersen van ‘een ijle stofwolk’. Het is
een materie van gelukzalige beweging. Victor-Émile Michelet (L'Amour et la Magie)
schrijft: ‘Het astrale lichaam beweegt zich in het aureool als een vis in het water.’
Op een abstracter niveau verwezenlijkt het aureool ook een vorm van succes tegen
de weerstand die het opstijgen ondervindt. De weerstand tegen het opstijgen
vermindert naarmate men zich meer verheft. Het is het exacte tegendeel van de
weerstand van de aarde, die toeneemt naarmate men dieper graaft. En deze
waarneming - moet dat nog speciaal gezegd wor-

*

Merezjkowski, Dante: ‘De levende vleugels van Dante, die innerlijke vleugels, zijn het
volmaakte tegendeel van de uiterlijke, mechanische vleugels van Leonardo en die van ons.’
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den? - is preciezer en regelmatiger in de verbeelde wereld dan in de werkelijke wereld,
die zoveel contingenties kent!
Een kosmisch beeld kan trouwens bijdragen aan de verheerlijking van het aureool.
Voor wie zich verheft, wordt de horizon breder en helderder. Voor hem is de horizon
het immense aureool van de aarde, beschouwd door de verheven ziel; of die verheffing
fysiek of moreel is, maakt weinig uit. Wie ver ziet, heeft een heldere blik, zijn gezicht
klaart op, zijn voorhoofd verheldert. De fysica van het ideale is zo coherent dat ze
alle wederkerigheden accepteert.
Maar wanneer we dan, zoals wij voorstellen, de literaire beelden willen
materialiseren en dynamiseren, bestaan er geen metaforen meer in de traditionele
betekenis van het woord. Elke metafoor bevat een inherent vermogen tot omkering;
de twee polen van een metafoor kunnen beurtelings de rol spelen van het reële of
het ideële. Met die omkeringen krijgen de meest versleten zegswijzen, zoals de
vervoering van de taal, iets echt materieels, iets echt beweeglijks. Zet de verbeelding
aan het werk om de beelden in beweging te brengen en u zult zonder moeite een tekst
als deze materialiseren in zijn luchtmaterie: de grote banneling ‘reisde door de ruimten
en voerde de hartstochtelijke zielen mee op de vleugels van zijn woord, en liet zijn
toehoorders de oneindigheid voelen door ze in de hemelse oceaan onder te dompelen.
De doctor verklaarde de hel logisch uit andere cirkels, gerangschikt in omgekeerde
volgorde ten opzichte van de stralende sferen die naar God streefden, waar het lijden
en de duisternis de plaats innamen van het licht en de geest. De folteringen waren
even begrijpelijk als de verrukkingen. De termen van vergelijking bestonden in de
overgangen van het menselijk leven, in zijn uiteenlopende sferen van pijn en inzicht.’
De vermelde verklaring is, menen wij, nog altijd meer fysiek, meer fysiologisch dan
‘logisch’. De folteringen en de verrukkingen zijn in werkelijkheid de elementen van
een kosmologie. Het zijn de fundamentele kenmerken van de dubbele kosmologie
van een verbeelding die aards is en luchtig. Ze raken aan onze eigen ervaring. Het
streven naar omhoog vindt een schijnbaar nogal povere, maar directe betekenis in
een van de dynamieken van de droom. Waarom zouden we de zo simpele pagina
van Balzac niet daarmee in verband brengen? De hemelse oceaan is dus naar onze
opvatting de oceaan van ons nachtelijk leven. Ons nachtelijk leven is een oceaan
omdat wij erin drijven. In de slaap leven we nooit onbeweeglijk op de aarde. We
vallen van de ene slaap in een andere, diepere, of iets in onze ziel wil wakkerworden:
dan worden we omhoog getild. Onophoudelijk gaan we omhoog of omlaag. De slaap
houdt een verticale dynamiek aan. Hij schommelt heen en weer tussen diepe en
minder diepe slaap. Slapen is stijgen en dalen als een gevoelig cartesiaans duikertje
in de wateren van de
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nacht.* Dag en nacht ontstaan in ons langs een verticale as. Het zijn atmosferen van
ongelijke dichtheid waarin de dromer stijgt en daalt naar gelang het gewicht van zijn
zonden of de verlichting van zijn euforie. We begrijpen dus dat Dante probeert om,
zoals Balzac het zegt, ‘de ware betekenis van het woord val, die in alle talen te vinden
is, uit de ingewanden van het begrijpen naar boven te halen’ Bestaat er een betere
manier om te zeggen dat de ervaring van het vallen een literair beeld van de eerste
orde is? Je zegt het voordat je erover denkt; het drukt een verre en dromerige ervaring
uit. Het is werkelijk ‘in de ingewanden’ van de dynamische verbeelding. De
zwaartekracht is een zeer menselijke, psychische wet. Die zit in ons, het is een lot
dat overwonnen moet worden, en het luchttemperament smaakt in zijn dagdroom
het voorgevoel van die overwinning. Dante verklaarde, gaat Balzac verder, ‘op lucide
wijze de hartstocht die alle mensen kennen om zich te verheffen, om op te klimmen,
een instinctieve ambitie, een voortdurende openbaring van onze lotsbestemming.’
Men voelt wel dat deze tekst niet gaat over de menselijke ambitie om maatschappelijk
hogerop te komen, maar dat hij een oorspronkelijk beeld bewerkt dat zijn eigen,
directe leven leidt in de natuurlijke verbeelding. Zelfs als ze een metaforische
strekking hebben, krijgen zulke bladzijden hun ware zeggingskracht pas wanneer
men ze begrijpt als lessen in een morele fysica, in een moraal die reeds in de stoffelijke
elementen een symbolisch leven bezit. Het zijn geen metaforen, en nog minder
allegorieën. Het zijn onthullende intuïties. [...]
Men zal waarschijnlijk tegenwerpen dat het document van Balzac dat wij
becommentarieerd hebben, per slot van rekening toch een literair document is. Men
zal zeggen dat het alleen maar een literaire evocatie is van de zo traditionele figuur
van Dante, dat het, wat wij er ook van hebben gezegd, best voor een allegorie kan
doorgaan. Zeker, wie het drama van Les proscrits leest, moet toegeven dat Balzacs
‘kennis’ van de Middeleeuwse filosofie, van de Danteske kosmologie een
buitengewoon kinderlijk karakter heeft. Maar hoe zwakker de eruditie is, des te
belangrijker is juist de verbeelding, des te directer zijn de beelden. De Dante die
Balzac zich heeft verbeeld, vertegenwoordigt slechts een psychologische ervaring
van Balzac, maar het is een positieve ervaring; ze draagt het merkteken van een heel
karakteristiek onbewuste; ze ontspringt aan een heel authentieke droomwereld.
[...]

*

Gérard de Nerval, Aurélia: ‘Die nacht had ik een verrukkelijke droom... Ik bevond me in
een toren, zo diep vanuit de aarde gezien, en zo hoog vanuit de lucht gezien, dat heel mijn
bestaan leek te moeten opgaan in stijgen en dalen.’
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VIII
Nu we met de voorbeelden van Shelley en Balzac de meest uiteenlopende poëtische
beelden hebben laten zien die gebaseerd zijn op de intieme ervaring van de
droomvlucht, en het belang inzien van die opmerking van Balzac, dat het woord
‘vlucht’ een woord is ‘waarin alles tot de zintuigen spreekt’ (Louis Lambert), kunnen
we ons oefenen in het lezen van aanwijzingen van de imaginaire vlucht in partiële
en vluchtige beelden die vaak armzalig en versleten lijken. Als we ons niet vergissen
moeten de studies over de dynamische verbeelding ertoe bijdragen dat het in de
woorden verborgen intieme beeld weer in beweging gezet en tot leven gebracht
wordt. Vormen slijten sneller dan krachten. In de versleten woorden moet de
dynamische verbeelding de verborgen krachten terugvinden. Alle woorden verbergen
een werkwoord. De zin is een handeling, beter: een snelheid. De dynamische
verbeelding is, precies uitgedrukt, een museum van snelheden. Laten we dus de
snelheden die de dichters ons suggereren weer tot leven wekken. Wanneer
bijvoorbeeld Viviane, in Merlin l'enchanteur van Edgar Quinet zegt: ‘Ik kan geen
hinde tegenkomen zonder dat ik de verleiding voel te springen als zij’, dan zal een
lezer die weigert teksten met gevoel te benaderen deze zo banale uitdrukking
ongeïnteresseerd lezen. Maar hoe moet hij dan de wezenlijk dynamisch gemaakte
landschappen begrijpen die Merlin l'enchanteur psychologisch zo indringend maken?
Het ‘banale’ beeld keert toch terug met een hardnekkigheid die zou moeten frapperen.
Al in het eerste deel had Quinet geschreven: ‘Viviane is lichter dan een geit, zo licht
als een vogel.’ En ook: ‘Er zijn momenten waarop ik sneller loop dan het damhert,
zegt Viviane. Ik kom eerder dan hij aan op de bergtop, de verwachting draagt me
erheen. Laten we de toppen gaan beklimmen.’ Als Viviane lichter is dan de hinde,
dan de geit, dan het damhert, dan is dat omdat ze een vlucht die deel heeft aan die
beelden, maar de dynamische essentie van die beelden bewaart, doeltreffender maakt.
Viviane vliegt per impuls, dankzij plotselinge momenten van lichtheid. In de wereld
van Merlin l'enchanteur is zij een ontwakende kracht. Viviane introduceert
opvliegende momenten in de ingeslapen landschappen, en die momenten van
opvliegen en ontwaken zijn zo karakteristiek dat ze zouden kunnen dienen als
vertalingen van een kortstondigheid van de voorstelling die een metafysicus als volgt
zou uitdrukken: de wereld is het ogenblik van mijn ontwaken, de voorstelling van
mijn ochtend. Als de dynamiek van Merlin l'enchanteur zo suggestief is, dan is dat
juist omdat die opvliegende momenten de momenten zijn van het menselijke vliegen.
De objectieve vlucht van de vogel zou voor ons een te uiterlijke beweging zijn, te
vreemd aan onze droomkrachten; die zou ons een te panoramisch visioen opleveren,
een wereld in rust in een onbeweeglijk visioen. Doordat
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ze aan de droomvlucht doet denken, is Viviane trouwer aan de betoveringen van de
droom dan wanneer ze langdurige mijmeringen beschreef met de beelden van het
waakleven.
Genieën die minder luchtig, meer aards geöriënteerd zijn, zoals naar ons idee het
genie Goethe, zullen het moment van het springen in grovere termen beleven. In hun
verzen hoor je de hiel de aarde wegtrappen. Volgens hun aardse intuïtie zal de grond,
de aarde kracht geven aan het opspringende schepsel. De mythe van Antaios zal door
Goethe, zoals door de meeste mythologen, beleefd worden in aardse zin. Toch bestaan
de luchtkenmerken nog, maar ze zijn als het ware vervaagd, in dynamische zin zijn
ze ondergeschikt. In Faust II lezen we: ‘Een genie, naakt en zonder vleugels, faun
zonder bestiale trekken, springt op de grond; maar de grond die reageert, werpt hem
de lucht in, en bij de tweede, de derde sprong, raakt hij het hoge gewelf. De moeder
schreeuwt angstig: “Je mag springen en nog eens springen, naar hartelust, maar pas
op dat je niet vliegt: de vrije vlucht is je verboden.” En zijn tedere vader waarschuwt
hem op zijn beurt: “In de aarde huist de veerkracht die je de hoogte in werpt: raak
slechts met je teen de aarde aan en je zult meteen kracht krijgen zoals Antaios, de
zoon van de Aarde.”’ Maar Euphorion is zich niet bewust van die verrijking, hij is
meer dynamisch dan stoffelijk, meer een luchtwezen dan een aards wezen. Euphorion
is niets anders dan de euforie van het springen: ‘Laat mij nu huppelen,’ zegt hij, ‘Laat
mij nu springen. Me in de lucht werpen, dat is mijn verlangen.’ Hoeveel beter
begrijpen we die passages wanneer we de verrukking kennen van de droomvlucht,
wanneer we het beeld van de vleugels aan de hielen dynamisch beleven!
Wanneer Euphorion ter aarde stort, wist die val de triomf van het springende
schepsel niet uit. Het lijkt of Euphorion zich in de val opsplitst en of de twee
elementen die in zijn natuur verenigd waren, uiteengaan en terugkeren naar hun
respectieve oorsprong: ‘maar het lichamelijk element verdwijnt plotseling; het aureool
stijgt ten hemel in de vorm van een komeet; slechts de kleren en de lier blijven op
de grond achter.’ We zullen vaststellen hoe levenloos die formele beelden van aureool
en lier zijn. Het lijkt of de dichter er alleen maar allegorische betekenissen voor heeft
gezocht, waarmee hij impliciet erkent dat ze voor hem de grote kracht van de verticale
dynamische verbeelding hebben verloren.
Het ritme zelf van de voet die zich tegen de grond afzet heeft overigens wellicht
de basis gevormd voor het muzikale ritme. André Schaeffner ziet in een primitieve
dans de vereniging van de mythen van de broederschap van de aarde en van het
vegetatieve leven. Een van de oorsprongen van de dans is ‘dat de aarde, die moeder,
moet worden vertrapt en dat de sprongen hoger zijn naarmate de vegetatie tot hun
hoogte moet oprijzen:
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het gaat hier om lentesymbolen, om vruchtbaarheidsriten - Le Sacre du Printemps
zit vol met dergelijk ritueel getrappel op de grond - die dat vertrappen en dat springen
een betekenis geven die wellicht de eerste was.’ Het menselijk wezen wil, als het
jong is, en groeit en vruchtbaar is, van de grond opspringen. De sprong is een primaire
vreugde.

IX
Tot besluit, en bij wijze van samenvatting, geven we een heel duidelijk, heel
eenvoudig voorbeeld van de continuïteit van de mijmering waarin het verlangen om
te groeien en het verlangen om te vliegen verenigd zijn. Op die manier zullen we
begrijpen dat in de menselijke verbeelding de vlucht een overschrijding is van de
grote hoogte. We ontlenen het voorbeeld aan Keats:
Ik ging op mijn tenen staan op de top van een helling...
Een ogenblik voelde ik me zo licht, zo vrij
Alsof de vleugels van Mercurius met een waaierbeweging speelden
Aan mijn hielen: mijn hart was licht,
En talloze genietingen doken op voor mijn ogen,
Zodat ik dadelijk een schitterend boeket begon samen te stellen
Stralend, melkwit, harmonieus en roze.

Dat is een boeket van hemelbloemen. Om die te plukken moet je omhoogreiken, ‘zo
licht, zo vrij’ - de combinatie van die twee uitdrukkingen is zo traditioneel dat je
vergeet te letten op het wetmatige karakter van hun vereniging. Alleen de dynamische
verbeelding kan ons die synonymie doen begrijpen. Die twee uitdrukkingen zijn
afgeleid van een en dezelfde reflexhandeling van de luchtverbeelding. Zoals u ziet
is dat het tropisme, het ouranotropisme van de droomvlucht die alle luchtdromers
meesleept.
- ‘Le Rêve de vol’, hoofdstuk I uit L'air et les songes: Essai sur l'imagination du
mouvement, 1943.
VERTALING: PIET MEEUSE
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Jacq Vogelaar
Bij Poëtica van de ruimte, het boek
Poëtica van de ruimte schreef Bachelard na de grote essays over de vier materiële
elementen. Hij noemde zijn werkwijze nu uitdrukkelijk fenomenologisch, omdat hij
de pogingen om beelden zoveel mogelijk zonder persoonlijke interpretatie te
bestuderen voor een metafysica van de verbeelding ontoereikend vond. Het woord
ruimte is hier geen abstractum, het duidt wel een bepaald type ruimtes aan: beschutte
ruimtes die tegen vijandige krachten verdedigd worden, geliefde en vertrouwde
ruimtes. Het boek ademt iets ouderwets, je zou haast van een miniatuur-utopie
spreken: een huis met zolder en kelder, met hoeken en gaten, halfopen deuren, gesloten
laden, vol geheimenissen.
Het gaat in de eerste twee hoofdstukken over alle mogelijke associaties die met
het huis verbonden zijn - een topo-analyse, overdrachtelijk tevens een topografie van
intimiteit en innerlijkheid. Het derde hoofdstuk gaat over ‘het huis van de dingen’:
laden, kisten, kasten. Vervolgens komen onbewoonbare plaatsen als schelpen en
nesten aan de orde: de toevluchtsoorden voor weekdieren en vogels, die mensen doen
dromen van plaatsen waar ze zich willen nestelen, dagdromen of mijmeringen. Daarna
laat Bachelard zien hoe in een poëtica van de ruimte de dialectiek van groot en klein
eruit ziet. Verkleinen of juist vergroten rekent Bachelard tot de primaire operaties
van de verbeelding. Een wezenlijke functie van beelden en zeker van beelden die de
werkelijkheid kleiner maken is dat de mens daarmee greep krijgt op de dingen, met
dien verstande, voegt Bachelard eraan toe, dat in zo'n kleine wereld andere
verhoudingen heersen en dat de betekenissen er verdicht, veelvoudig en meerduidig
zijn. Verkleinen van iets groots is de meest simpele kunstgreep, met als resultaat een
madurodamwerkelijkheid die alleen in formaat van de gewone verschilt zoals een
schilderij ter grootte van een postzegel: een verkleinde realiteit. Ingewikkelder is het
gesteld met een wereld in het klein. Hier zij herinnerd aan de fundamentele opmerking
die Bachelard aan het begin van zijn boek over luchtdromen maakt, dat verbeelding
niet hetzelfde is als fantasie, laat staan het scheppen uit het niets van nooit eerder
vertoonde, fabelachtige vormen. Verbeelding houdt eerder het vervormen van beelden
in en is bijna synoniem met metamorfose. De grote vraag is dan
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natuurlijk welke inhoudelijke gevolgen een verandering in vorm en grootte met zich
meebrengt.
In de hoofdstukken over besloten ruimtes heeft Bachelard het als fenomenoloog
- en dat onderscheidt hem van de filosoof, psycholoog en psychoanalyticus - niet
over het huis, de hut, het nest en de schelp als reële dingen, maar over de beelden
die ze een meerwaarde geven. Die waardevermeerdering kan een idealisering
inhouden, een vooral emotionele en zelden rationele overdrijving, of concentratie en om dat verschil is het Bachelard te doen: het kleine bergt soms grote dingen. Hij
heeft het ook niet over een huis vol herinneringen maar over de herinnering als een
huis, zoals hij het aan het eind van het hoofdstuk ‘De hoeken’ formuleert: ‘De
woorden zijn kleine huisjes, met kelder en zolder’ - het gezonde verstand woont
parterre, de trap opgaan betekent abstraheren; naar de kelder afdalen is dromen,
verloren lopen in lange gangen van een twijfelachtige etymologie.’
Wat hij weet heeft hij uit boeken, zegt Bachelard provocerend, en quasi-bescheiden
beperkt hij zich tot de poëzie, waarbij hij zich niet aan hele gedichten waagt maar
zich houdt aan dichtregels of fragmenten. En hoe afgezaagd en retorisch een poëtisch
beeld of gemeenplaats ook is - het is een bepaald type poëzie dat hij gebruikt, een
huiselijk type dat zich daartoe leent -, typerend voor Bachelards benadering is dat
hij bereid is zelfs in het meest versleten beeld en het botste cliché een oorspronkelijk
denkbeeld te zien, sporen van de eigen kracht van de verbeelding.
Ook in dit boek houdt Bachelard aan zijn hypothese vast dat nadenken begint met
het in twijfel trekken van eerste indrukken en (voor)oordelen. Het voorwoord bij
Poëtica van de ruimte bestaat, zoals vrijwel alle begeleidende teksten, uit een drieslag:
eerst zegt hij wat hij niet doet en waarom niet, dan omschrijft hij zijn methode en
onderzoeksobject, die ongeveer samenvallen aangezien zijn methode bestaat uit het
demonstreren van een manier van lezen en het object datgene is wat gedemonstreerd
wordt: hoe de verbeelding werkt én welke uitwerking het beeld in het bewustzijn
van de lezer heeft. Door oog te hebben voor de actieve rol van de lezer, ontwikkelt
Bachelard tevens een theorie van de lectuur. Dat Bachelard voor poëtica soms
metapoëtica gebruikt geeft alleen maar het verschil aan tussen (ontzielde) beelden
die om dingen en verschijnselen heen hangen en (bezielende) beelden die eruit
voortkomen. Ten slotte laat Bachelard niet na het werk dat hij voor ogen van de lezer
onderneemt te plaatsen in het geheel van zijn onderzoekingen naar de materiële vorm
en aard van denkbeelden. In dit geval verwijst hij naar de colleges aan de Sorbonne
waar hij in het mondelinge onderricht de woorden laat denken. Ook dat klinkt
ouderwets: een hoorcollege als een dagdroom, als oefening in hardop mijmeren.
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Gaston Bachelard
Laden, kisten en kasten
I
Ik krijg altijd een kleine schok, een kleine taalpijn, wanneer een groot schrijver een
woord in pejoratieve zin gebruikt. Ten eerste omdat woorden, alle woorden, eerlijk
hun werk doen in dienst van het dagelijks taalgebruik. Bovendien verliezen de meest
gebruikelijke woorden, de woorden die met de meest alledaagse werkelijkheid
verbonden zijn, daardoor nog niet hun poëtische mogelijkheden. Wanneer Bergson
het over een lade heeft, wat een minachting spreekt daaruit! Het woord wekt steeds
de indruk van een polemische metafoor. Het commandeert en het oordeelt, en het
oordeelt telkens op dezelfde wijze. De filosoof houdt niet van ladeargumenten.
Het voorbeeld lijkt ons geschikt om het radikale verschil tussen beeld en metafoor
te laten zien. We zullen kort op dat verschil in moeten gaan alvorens terug te keren
tot onze onderzoekingen naar de beelden van de binnenwereld die met laden en kisten
verbonden zijn, verbonden met alle bergplaatsen waar de mens, met al zijn dromen
over sloten en grendels, zijn geheimen wegsluit of verbergt.
Bij Bergson wemelt het van de metaforen, maar zijn beelden zijn al met al erg
schaars. Voor hem schijnt de verbeelding volledig metaforisch te zijn. De metafoor
geeft een moeilijk uit te drukken indruk concreet gestalte. De metafoor heeft
betrekking op iets van psychische aard dat van haar verschilt. Het beeld daarentegen
is het resultaat van de absolute Verbeelding en ontleent zijn hele bestaan aan de
verbeelding. Als we onze vergelijking van metafoor en beeld verder doortrekken,
zullen we begrijpen dat de metafoor nauwelijks onderwerp van fenomenologisch
onderzoek kan zijn. Ze is de moeite niet waard. Ze heeft geen fenomenologische
waarde. Ze is hooguit een kunstmatig beeld, zonder diepere, echte, werkelijke wortels.
Ze is een vluchtige uitdrukking of zou althans vluchtig moeten zijn, daar ze maar
één keer terloops gebruikt wordt. Je moet oppassen er niet te veel bij te denken. Te
vrezen valt dat degenen die haar lezen dat zonder nadenken doen. Maar wat een
furore heeft de lademetafoor gemaakt bij de Bergsonianen!
Aan een beeld kun je je als lezer overgeven, aan een metafoor niet. Het
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beeld is als puur product van de verbeelding een reëel verschijnsel, een van de
specifieke verschijnselen van het sprekende wezen.

II
Zoals men weet is de metafoor van de lade net als enkele andere - bijvoorbeeld
‘confectiepak’- door Bergson gebruikt om de ontoereikendheid van een filosofie van
begrippen aan te duiden. De begrippen zijn laden die dienen om kennis te
classificeren; begrippen zijn confectiepakken die de ervaring van kennis onpersoonlijk
maken. Voor elk begrip is er een passend laatje in het bergmeubel van de categorieën.
Denken in begrippen is dood denken omdat het begrip per definitie in vakjes
opgeborgen denken is.
We nemen een paar teksten die duidelijk het polemische karakter van de
ladenmetafoor in de bergsoniaanse filosofie aantonen.
In Évolution créatrice van 1907 lezen we: ‘Zoals we probeerden te bewijzen, is
het geheugen niet een vermogen om herinneringen in een lade op te bergen of in een
register vast te leggen. Er is geen register en geen lade...’
Bij ieder willekeurig nieuw object vraagt de rede zich af: ‘Onder welke van de
oude categorieën het nieuwe object thuishoort. In welke van de openstaande laden
zullen wij het onderbrengen? In welk kant en klaar kostuum zullen we het kleden?’
Let wel, één confectiepak is voldoende om een arme rationalist in de kleren te steken.
In zijn tweede Oxfordse lezing op 27 mei 1911 toont Bergson de armoede van het
beeld dat zou willen doen geloven dat er ‘hier en daar, in de hersenen
herinneringsdozen zijn die stukken verleden bewaren.’
In de Inleiding tot de Metafysica (La pensée et le mouvant) zegt Bergson dat voor
Kant de wetenschap ‘alleen maar kaders laat zien die weer ingesloten worden door
andere kaders.’
Deze metafoor beheerste het denken van de filosoof nog steeds toen hij in 1922
het essay La pensée et le mouvant schreef, dat in meerdere opzichten zijn filosofie
samenvat. Weer zegt hij dat de woorden in het geheugen niet ‘in een lade in de
hersenen of zoiets’ zijn opgeborgen.
Als er hier plaats voor was, zouden we kunnen aantonen dat in de hedendaagse
wetenschap het bedenken van nieuwe begrippen, die door de ontwikkeling van het
wetenschappelijk denken noodzakelijk zijn geworden, veel verder gaat dan de
begrippen die door eenvoudige classificaties worden vastgelegd door ze, zoals de
filosoof het uitdrukt, ‘in elkaar te schuiven’. Ten aanzien van een filosofie die inzicht
wil krijgen in de begripsvorming in de hedendaagse wetenschappen, blijft de metafoor
van de laden een primitief polemisch instrument. Maar wat het probleem aangaat
dat ons hier bezighoudt, namelijk het onderscheid tussen metafoor
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en beeld, hebben we hier een voorbeeld van een verharde metafoor die zelfs haar
spontaniteit als beeld verliest. Dat wordt vooral duidelijk in de bergsoniaanse filosofie
zoals die versimpeld een plaats in het onderwijs gekregen heeft. De polemische
metafoor van de lade en de opbergmap wordt in elementaire overzichten geregeld
gehanteerd om stereotiepe ideeën aan te duiden. Bij bepaalde lessen kun je zelfs
voorspellen wanneer de ladenmetafoor zal opduiken. Welnu, als je een metafoor
voelt aankomen, is er geen verbeelding meer in het spel. Deze metafoor - een simpel
polemisch instrument - en enkele andere die er maar weinig van verschillen, hebben
de polemiek van de Bergsonianen tegen kennistheoretische filosofieën een mechanisch
karakter gegeven, in het bijzonder die tegen de richting die Bergson met een voorbarig
pejoratief epitheton ‘het droge rationalisme’ noemde.

III
Deze haastige opmerkingen willen alleen maar aantonen dat een metafoor niet meer
dan een terloopse uitdrukking zou moeten zijn en dat het gevaarlijk is er een gedachte
van te maken. De metafoor is een verkeerd beeld omdat ze niet de directe kracht
heeft van een beeld dat echt iets uitdrukt, en dat gevormd wordt bij het hardop
dagdromen.
Een groot romanschrijver heeft de metafoor van Bergson overgenomen. Maar hij
heeft haar niet gebruikt om de psychologie van een Kantiaans rationalisme te
beschrijven maar de psychologie van een superieure gek. De passage staat in de
roman van Henri Bosco, Monsieur Carre-Benoît à la campagne. De metafoor van
de filosoof is er trouwens omgekeerd. Hier is niet de intelligentie een meubelstuk
met laden. Maar het meubelstuk met laden is een intelligent wezen. Onder alle
meubelen van de heer Carre-Benoît was er één meubelstuk dat hem vertederde: zijn
dossierkast van eikenhout. Elke keer als hij langs het massieve meubelstuk liep, keek
hij er met welbehagen naar. Daar lag tenminste alles vast en was trouw. Men zag
wat men zag, men pakte vast wat men vastpakte. De breedte ging niet de hoogte in,
en de leegte niet in de volte. Niets dat door een nauwgezette geest niet voorzien,
ingecalculeerd, op nuttigheid berekend was. En wat een wonderbaarlijk instrument!
Het leende zich voor alles: het was een geheugen én een verstand. Niets zwevends
of vluchtigs in deze weldoortimmerde kubus. Wat men er één keer, honderd keer,
tienduizend keer in deed, kon men er als het ware in een handomdraai terugvinden.
Achtenveertig laden! Daarin paste een hele welgeordende wereld van degelijke
kennis. Meneer Carre-Benoît schreef de laden een soort magische kracht toe. ‘De
lade,’ zei hij soms, ‘is het fundament van de menselijke geest.’
In de roman, zeggen we nog maar eens, is een doorsneeman aan het
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woord. Maar wie hem aan het woord laat, is een geniale romanschrijver. En de
schrijver geeft met de ladenkast een concrete voorstelling van een dwaze klerkengeest.
Maar stompzinnigheid heeft altijd een lachwekkende kant. Zo heeft de held van Henri
Bosco net zijn aforisme uitgesproken of hij ontdekt als hij de laden van het imposante
meubelstuk opendoet dat de dienstmeid er de mosterd en het zout, de rijst, koffie,
erwten en linzen in heeft opgeborgen. Het denkende meubelstuk was een provisiekast
geworden.
Het is misschien een beeld dat een ‘filosofie van het hebben’ zou kunnen illustreren.
Het zou daar in letterlijke en in figuurlijke zin geschikt voor zijn. Er zijn geleerden
die voorraden aanleggen. Later zal wel blijken, zeggen ze, of je je ermee wilt voeden.

IV
Als preambule van onze nadere bestudering van de beelden van het verborgene,
hebben we een metafoor onder de loep genomen die overhaast denkt en uitwendige
realiteiten niet echt met de innerlijke realiteit in overeenstemming brengt. Vervolgens
hebben we bij Henri Bosco een pagina gevonden waar een karaktertekening
rechtstreeks aan een nauwkeurig beschreven realiteit ontleend wordt. We moeten nu
terugkeren naar onze volstrekt empirische studies van de creatieve verbeeldingskracht.
Met het thema van de laden, kisten, sloten en kasten zoeken we weer aansluiting bij
de onpeilbare voorraad aan droombeelden van beslotenheid.
De kast en zijn vakken, de secretaire en zijn laden, de koffer met de dubbele bodem
zijn echte organen van het geheime psychische leven. Zonder deze ‘objecten’, naast
enkele andere even waardevolle, zou ons innerlijk leven modellen van innerlijkheid
ontberen. Het zijn dubbele dingen, objecten én subjecten. Ze hebben net als wij, door
ons, voor ons, een verborgen innerlijk.
Is er ook maar één woordendromer die bij het woord armoire - linnenkast - niet
iets in zich voelt trillen? Armoire - een van de grote woorden uit de Franse taal,
tegelijk majestueus en familiair. Wat een mooie volumineuze klank! Zoals de adem
inzet met de a van de eerste lettergreep en hoe hij zacht en langzaam met de laatste
lettergreep uitblaast. Je mag nooit haast hebben wanneer je de poëtische kracht van
woorden tot zijn recht wilt laten komen. En de e van armoire is zo stom dat geen
dichter er een open klinker van zou willen maken. Dat is wellicht de reden waarom
het woord armoire in de poëzie altijd in het enkelvoud wordt gebruikt. In het
meervoud zou het bij elke verbinding drie lettergrepen krijgen. Maar in het Frans
hebben grote woorden, de in poëtische zin dominante woorden, slechts twee
lettergrepen.
En bij een mooi woord past een mooi ding. Aan het woord dat ernstig
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klinkt, beantwoordt in wezen diepte. Elke dichter van meubels - ook al is het een
dichter op een zolderkamer zonder meubels - weet instinctief dat de inwendige ruimte
van een oude kast diep is. Het inwendige van de kast is een intieme ruimte, een ruimte
die zich niet zomaar voor de eerste de beste opent.
En woorden zijn niet vrijblijvend. Alleen een arme van geest kan in een kast van
alles en nog wat onderbrengen. Onverschillig wat, onverschillig hoe in onverschillig
welk meubelstuk - dat getuigt van erg weinig gevoel voor wat wonen betekent. In
de kast leeft een ordeningscentrum dat het hele huis tegen een grenzenloze wanorde
beschermt. Daar heerst orde of liever, daar is orde thuis. Orde is niet zomaar
geometrisch. Hier herinnert de orde zich de familiegeschiedenis. Dat weet de dichter
wanneer hij schrijft:
Ordonnance. Harmonie
Piles de draps de l'armoire
Lavande dans le linge.*

Met de lavendel treedt ook in de kast de geschiedenis der seizoenen binnen. Alleen
al de lavendel brengt een bergsoniaanse duur in de hiërarchie van het linnengoed.
Moet men niet wachten met lakens te gebruiken voordat ze, zoals men dat bij ons
zegt, voldoende ‘gelavendeld’ zijn? Wat een dromen er bewaard zijn voor wie zich
herinnert, degene die naar het land van het kalme leven terugkeert! En masse komen
de herinneringen terug wanneer men in zijn herinnering de kastplank terugziet waar
kantwerk, batist, mousseline lagen bovenop de steviger stoffen: ‘De linnenkast,’ zegt
Milosz, ‘is geheel vervuld van het stille tumult van herinneringen.’ [Amoureuse
initiation]
De filosoof zag niet graag dat de herinnering beschouwd werd als een kast vol
herinneringen. Maar beelden zijn dwingender dan ideeën. En de meest bergsoniaanse
leerling erkent zodra hij dichter wordt dat het geheugen een kast is. Schrijft Péguy
niet deze grootse versregel: Op de planken van het geheugen en in de tempels van
de linnenkast.
Maar de ware linnenkast is geen alledaags meubelstuk. Ze gaat niet elke dag open.
Zo steekt ook de sleutel van een ziel die zich niet gemakkelijk opent, niet in de deur.
- L'armoire était sans clefs! Sans clefs la grande armoire
On regardait souvent sa porte brune et noire
Sans clefs! C'était étrange! - On rêvait bien des fois
Aux mystères dormant entre ses flancs de bois

*

Geordend leven. Harmonie / Stapels linnengoed in de kast / Lavendel tussen de lakens.
Colette Wartz, Paroles pour l'autre.
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Et l'on croyait ouïr, au fond de la serrure
Béante, un bruit lointaine, vague et joyeux murmure.*

Rimbaud duidt een hele serie van verwachtingen aan: welk een heerlijkheden heeft
het gesloten meubel in petto? De kast is vol beloften, dit keer meer dan alleen maar
een geschiedenis.
Met één woord trekt André Breton de wonderen van het onwerkelijke open. Aan
het raadsel van de linnenkast voegt hij een gelukkige onmogelijkheid toe. In Le
Revolver aux cheveux blancs schrijft hij met de innerlijke kalmte van het surrealisme:
De kast is vol linnengoed
Zelfs maanstralen liggen er die ik kan ontvouwen.

Met de dichtregels van Breton is het toppunt van het beeld bereikt, een uiterste punt
dat een verstandig mens helemaal niet nastreeft. Maar het toppunt van een levend
beeld is altijd excessief. Er een sprookjesachtig linnengoed aan toe te voegen, betekent
dat niet, in één gekrulde zin alle overvloedige, ineengevouwen, opgestapelde, tussen
de kastwanden vergaarde schatten van een andere tijd uitstallen? Wat is een oud
laken dat je openvouwt toch groot en het wordt steeds groter. En hoe wit was het
oude tafellaken, wit als de wintermaan op het veld! Wie een beetje droomt, vindt het
beeld van Breton heel natuurlijk.
Geen wonder dat een wezen van een zo grote innerlijke rijkdom voorwerp van de
tederste zorgen van de huisvrouw is. Anne de Tourville zegt van de arme
bosarbeidersvrouw: ‘Ze was weer gaan boenen en de glans die over de kast speelde
verlichtte haar hart.’ De kast verspreidt in de kamer een heel zacht licht, een
mededeelzaam licht. Terecht ziet een dichter [Claude Vigée] over de kast het
oktoberlicht spelen: De weerkaatsing van de oude kast in / De gloed van de
oktoberavond.
Wanneer je de dingen met gepaste vriendelijkheid bejegent, kun je de kast niet
openen zonder een beetje te trillen. Onder het rossige hout is de kast van binnen een
heel blanke amandel. De kast opendoen is een belevenis van blankheid.

V
Een bloemlezing van het ‘kistje’ zou een heel hoofdstuk psychologie beslaan. De
ingewikkelde meubelstukken die de schrijnwerker vervaardigt, getuigen duidelijk
van een behoefte aan geheimen, een intelligentie van het verbergen. Het gaat daarbij
niet louter om het veilig bewaren van iets

*

- Geen sleutels zaten op de kast, de grote kast! / Ze keken vaak naar de donkerbruine deur.../
Geen sleutels!... Dat was vreemd!... Ze droomden vaak / Van het geheim dat in die houten
flanken sliep / En dachten iets te horen in het sleutelgat / Dat gaapte: een ver, vaag en vrolijk
murmelen... (Rimbaud, Les étrennes des orphelins, vertaling Paul Claes).
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waardevols. Geen slot is tegen grof geweld bestand. Elk slot vraagt om een inbreker.
Wat een psychische drempel is een slot. Wat een uitdaging aan de nieuwsgierige blik
als het met versierselen bedekt is! Hoeveel ‘complexen’ zijn er niet met een versierd
slot verbonden! Bij de Bambara, schrijft Denise Paulme*, is het middenstuk van het
slot vervaardigd ‘in de vorm van menselijke wezens, van een kaaiman, hagedis of
schildpad...’. De openende en sluitende macht moet de levenskracht bezitten van een
mens of een heilig dier. ‘De sloten van de Dogons zijn versierd met twee personen
(het voorouderlijke paar).’
Maar beter dan de nieuwsgierige uit te dagen, beter dan hem met tekens van macht
schrik aan te jagen, is hem te misleiden. Dat is het eerste wat de kistjes met de vele
vakjes doen. De eerste geheimen komen in het bovenste vak. Als zij ontdekt worden,
zal de nieuwsgierigheid bevredigd zijn. De nieuwsgierigheid kan ook met
schijngeheimen gevoed worden. Kortom, er bestaat een op complexen beluste
meubelmakerij.
Dat er een parallellie bestaat tussen de geometrie van het kistje en de psychologie
van het geheim, behoeft geen uitgebreid commentaar. De romanciers suggereren dit
verband vaak in een paar zinnen. Een personage in de roman Fantômes vivantes van
Frans Hellens wil zijn dochter een cadeau geven en aarzelt tussen een zijden shawl
en een klein Japans lakdoosje. Hij kiest het doosje, ‘omdat het me beter lijkt te passen
bij haar gesloten karakter’. Een zo snelle en eenvoudige opmerking zal de haastige
lezer misschien ontgaan. Niettemin staat ze centraal in een vreemde geschiedenis,
want in het verhaal verbergen vader en dochter hetzelfde geheim. Datzelfde geheim
leidt tot eenzelfde noodlottige afloop. De romanschrijver heeft al zijn talent nodig
om deze overeenkomst van hun innerlijke schaduwen voelbaar te maken. Het boek
dat in het teken van het sieradenkistje staat, hoort thuis in het dossier van de
psychologie van het gesloten hart. Dan kom je erachter dat het voor een psychologie
van een gesloten natuur niet voldoende is om alle weigeringen en afwijzingen op te
tellen, een lijst van vormen van kilte aan te leggen en een geschiedenis van het
zwijgen te traceren. Let liever op de echte vreugde bij het openen van een nieuw
sieradenkistje, zoals bijvoorbeeld het jonge meisje dat van haar vader de stilzwijgende
toestemming krijgt haar geheimen te verbergen, dat wil zeggen haar eigen geheim
verborgen te houden. In het verhaal van Frans Hellens ‘begrijpen’ twee wezens elkaar
zonder het te zeggen, zonder het zelf te weten. Twee gesloten naturen communiceren
met elkaar via hetzelfde symbool.

*

Denise Paulme, Les sculptures de l'Afrique noire.
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VI
In een eerder hoofdstuk stelden wij dat het zin heeft te zeggen dat je een huis leest
of een kamer leest. Evengoed kun je zeggen dat schrijvers ons hun schatkistje laten
lezen. Het ligt voor de hand dat ‘een kistje’ niet alleen in een precies aangepaste
geometrische beschrijving gelezen hoeft te worden. Toch vertelt Rilke ons al dat hij
met genoegen kijkt naar een bus die goed sluit. In de Aantekeningen van Malte
Laurids Brigge staat: ‘Het deksel van een bus, van een gave bus, waarvan de rand
niet gedeukt mag zijn, zo'n deksel zou geen ander verlangen moeten hebben dan op
zijn bus te zitten.’ Hoe is het mogelijk, zal een literatuurcriticus zich afvragen, dat
Rilke in zo'n doorwrochte tekst als de Aantekeningen een dergelijke banale opmerking
heeft laten staan? Je hoeft je aan zo'n tegenwerping niets gelegen te laten liggen als
je accepteert dat in het beeld van de soepele sluiting de kiem van een dromerij vervat
ligt. En wat reikt het woord verlangen ver! Ik moet hierbij denken aan het
optimistische spreekwoord uit mijn jeugd: ‘Op elk potje past wel een deksel.’ Wat
zou alles in de wereld in orde zijn wanneer potjes en deksels altijd goed bij elkaar
zouden passen.
Soepel open, soepel dicht, je zou wensen dat het leven altijd goed geolied verliep.
Maar ‘lezen’ we nog eens een andere Rilkeaanse kist, laten we eens zien hoe
onvermijdelijk een geheime gedachte aansluit bij het beeld van de kist. In een brief
aan Liliane staat te lezen: ‘Alles wat met deze onuitsprekelijke ervaring te maken
heeft, blijft onvermijdelijk op grote afstand of geeft vroeg of laat aanleiding tot de
meest verborgen associaties. Ja, eerlijk gezegd stel ik mij voor dat het ooit zo zal
gaan als met die sterke indrukwekkende sluitwerken van de zeventiende eeuw, die
met hun grendels, handgrepen, stangen en hefbomen het hele deksel van een kist
bedekten, terwijl één enkele sleutel al deze afweer- en weerstandsmiddelen uit zijn
diepste centrum tevoorschijn kon halen. Maar dat doet de sleutel niet alleen. Je weet
ook dat de sleutelgaten van zulke kisten verborgen zitten onder een knop of een
kapje, die op hun beurt alleen wijken voor een speciaal soort druk op een andere
plaats.’ Hoe concreet roepen deze beelden niet de formule ‘Sesam open U’ op? Wat
voor geheime druk, welk zacht uitgesproken woord is er niet nodig om een ziel te
openen, om een hart als dat van Rilke te ontspannen.
Rilke hield ongetwijfeld van sloten. Maar wie houdt niet van sloten en sleutels?
Er bestaat een overvloedige psychoanalytische literatuur over dit thema. Het zou
buitengewoon gemakkelijk zijn een dossier aan te leggen. Maar als we seksuele
symbolen bloot zouden willen leggen, zouden we alleen maar de diepte van de
droombeelden van intimiteit maskeren. Dat is niet onze bedoeling. Misschien wordt
de eentonigheid van de psy-
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choanalytische symboliek nooit voelbaarder dan bij zo'n voorbeeld. Wanneer in een
nachtelijke droom een conflict van sleutel en slot voorkomt, dan is dat voor de
psychoanalyse een klinkklaar bewijs waarna er niets anders meer nodig is. Je hoeft
verder niets meer te vertellen wanneer je over slot en sleutel droomt. Maar de poëzie
overschrijdt aan alle kanten de grenzen van de psychoanalyse. Van een droom maakt
zij altijd een dagdroom. En voor de poëtische dromerij zijn verhaalhistorische
rudimenten niet voldoende; zij kan niet bij de knoop van een complex aanknopen.
De dichter beleeft een dagdroom terwijl hij volkomen wakker is, en vooral blijft zijn
gemijmer binnen de wereld en heeft het betrekking op de dingen van de wereld. Het
verzamelt een heel universum rondom een ding en in een ding. Daardoor gaan de
kofferkisten open, en ballen zich kosmische schatten samen in een klein doosje.
Wanneer in het kistje juwelen en edelstenen zitten, dan is dat een verleden, een over
generaties reikend ver verleden waarover de dichter gaat fantaseren. De stenen zullen
van liefde spreken, natuurlijk. Maar ook van macht, ook van noodlot. Dat alles is
zoveel groter dan een sleutel en een slot!
Het kistje bevat onvergetelijke dingen, onvergetelijk voor ons, maar ook voor
degenen aan wie wij onze kostbaarheden zullen schenken. Het verleden, het heden,
een toekomst zijn daarin samengebald. En zo wordt het kistje het geheugen, de
gedachtenis van het onheuglijke.
Als men beelden gebruikt om psychologie te bedrijven, zal men moeten toegeven
dat elke grote herinnering - de zuivere herinnering in de zin van Bergson - in een
klein kistje ligt opgeborgen. De zuivere herinnering, het beeld dat alleen ons
toebehoort, willen we niet meedelen. Confidenties bestaan alleen maar uit pittoreske
details. Het wezen van de herinnering behoort evenwel ons toe en we zullen er nooit
alles over willen zeggen. Daarin lijkt ze in genen dele op een verdringing. De
verdringing is een onbeholpen mechanisme. Daarom zijn de symptomen ervan zo
opzichtig. Maar elk geheim heeft zijn kistje, en dit absolute, goed afgesloten geheim
onttrekt zich aan elke dynamiek. Het innerlijke leven kent hier een synthese van
Geheugen en Wil. Hier gaat het om een IJzeren Wil, maar niet gericht tegen de
buitenwereld, tegen de anderen, maar voorbij elke psychologie van het ‘tegen’.
Rondom bepaalde herinneringen van ons diepere wezen hebben we de veiligheid
van een absoluut kistje.*

*

Mallarmé schrijft in een brief aan Aubanel (16 juli 1866): ‘Ieder mens draagt een geheim in
zich mee, velen sterven zonder het te hebben gevonden en zullen het niet vinden omdat het,
als ze gestorven zijn, net als zij niet meer bestaat. Ik ben gestorven en weer opgestaan met
de kostbare sleutel tot mijn laatste geestelijke schatkistje. Mij staat het nu vrij het te openen,
ongeacht welke verkeerde indruk dat ook maakt, en zijn geheim zal aan een heel mooie hemel
verschijnen.’
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Maar met dit absolute kistje drukken ook wij ons metaforisch uit. Laten we naar onze
beelden terugkeren.

VII
De kofferkist, maar vooral het kistje dat beter hanteerbaar is, zijn voorwerpen die
geopend worden. Wanneer het kistje gesloten wordt, wordt het aan de wereld van
de dingen teruggegeven; het neemt zijn plaats in de buitenwereld in. Maar het kan
geopend worden! Het voorwerp dat zich laat openen, zou een wiskundige filosoof
zeggen, is de eerste differentiaal van de ontdekking. We zullen in een later hoofdstuk
de dialectiek van buiten en binnen bestuderen. Maar op het moment dat het kistje
opengaat, is er geen dialectiek meer. Met één streep is het buiten weggestreept en
alles behoort tot het nieuwe, de verrassing, het onbekende. Buiten betekent niets
meer. En, hoogste paradox, zelfs ruimtelijke dimensies tellen niet meer, omdat een
nieuwe dimensie zich opent: de dimensie van de innerlijkheid.
Voor iemand die de verhoudingen in acht neemt, voor iemand die oog heeft voor
intieme waarden, kan deze dimensie oneindig zijn.
Dat zal blijken uit een wonderlijk heldere pagina die ons een echt topoanalytisch
leerstuk van de intieme ruimte verschaft.
We ontlenen deze passage aan het werk van een schrijver die literaire werken
analyseert op dominante beelden. Jean-Pierre Richard laat ons het openen van de
kofferkist herbeleven die gevonden wordt in het teken van de gouden scarabee in
het verhaal van Poe. Om te beginnen zijn de gevonden juwelen van onschatbare
waarde! Het kunnen geen ‘gewone’ sieraden zijn. De schat wordt niet door een notaris
geboekstaafd maar door een dichter. Hij is geladen met de krachten van het
‘onbekende en mogelijke, de schat wordt weer een imaginair ding, bron van
veronderstellingen en dromen, ze graaft zich in en ontsnapt aan zichzelf om onder
te duiken in een oneindig aantal andere schatten.’ Wanneer de vertelling eindigt, een
slot zo kil als dat van een politieverslag, schijnt zij niets van haar rijke
droomkwaliteiten kwijt te raken. Want de verbeelding kan nooit zeggen: dat is alles.
Er is altijd meer dan dat. Zoals we meermalen gezegd hebben: het beeld van de
verbeelding laat zich niet verifiëren door de werkelijkheid.
En als hij de beoordeling van de inhoud afrondt met een beoordeling van de vorm,
komt Jean-Pierre Richard met deze beknopte formulering: ‘We bereiken de bodem
van het kistje nooit.’ Hoe zou je de oneindigheid van de binnenruimte beter kunnen
uitdrukken?
Soms heeft een met liefde vervaardigd meubelstuk inwendige perspectieven die
door het dromen onophoudelijk veranderd worden. Je opent een meubel en je ontdekt
een woning. Een kistje bergt een huis. Op zo'n
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wonder stuiten we in een prozagedicht van Charles Cros, waar de dichter het werk
van de houtsnijder voortzet. De mooie dingen die een gelukkige hand tot stand heeft
gebracht, worden op volstrekt natuurlijke wijze door de mijmerende dichter
‘voortgezet’. Voor Charles Cros ontstaan imaginaire wezens uit het ‘geheim’ van
het meubelstuk en het inlegwerk.
‘Om het geheim van het meubelstuk te ontdekken, om door te dringen tot achter
de perspectieven van het inlegwerk, om de imaginaire wereld door de kleine stukjes
spiegel heen te bereiken,’ moest hij ‘een heel snelle blik hebben, een heel scherp oor,
een uiterst toegespitste aandacht.’ De verbeelding scherpt inderdaad al onze zintuigen.
De verbeeldende aandacht richt onze zintuigen op het moment. En de dichter vervolgt:
‘Maar ten slotte heb ik een glimp opgevangen van het verborgen feest, heb ik de
ijle menuetten gehoord, ben ik de ingewikkelde intriges op het spoor gekomen die
in het meubelstuk gesponnen worden. Je klapt de deuren open en je ziet als het ware
een salon voor insecten, je ontwaart witte, bruine en zwarte tegels in een overdreven
perspectief.’*
Wanneer hij het meubelstuk sluit, brengt de dichter een nachtelijk leven op gang
binnenin het meubel.
‘Wanneer het meubelstuk is dichtgedaan, wanneer het oor van de opdringerige
mensen door de slaap is dichtgestopt of door geluiden van buitenaf gevuld, wanneer
mensen in hun gedachten lang stilstaan bij dingen die hen bezighouden, dan vinden
er merkwaardige scènes in de salon van het meubel plaats, komen er enkele figuren
van ongewone bouw en uiterlijk uit de spiegeltjes tevoorschijn.’
In de nacht van het meubelstuk zijn het dit keer opgesloten weerkaatsingen die
voorwerpen spiegelen. De omkering van binnen en buiten wordt zo intensief door
de dichter beleefd dat ze een omkering van voorwerpen en weerspiegelingen met
zich meebrengt.
En nadat hij van deze miniatuursalon gedroomd heeft, die gloeit van een bal van
ouderwetse personages, opent de dichter het meubelstuk nog eens: ‘De lichten en
haardvuren gaan uit, de gasten, elegante heren, kokette dames en bejaarde ouderparen
verdwijnen kriskras door elkaar, zonder zich om hun waardigheid te bekommeren,
in de spiegels, hallen en zuilengangen; zetels, tafels en gordijnen vervluchtigen. En
de salon blijft leeg, stom en schoon.’
Serieuze mensen kunnen dan met de dichter instemmen en zeggen: ‘Het is een
ingelegd meubelstuk en verder niets.’ En de lezer die met dit spel van omkeringen
van groot en klein, van binnen en buiten niet mee wil doen, zal als echo van dit
verstandelijke oordeel op zijn beurt kunnen zeggen: ‘Het is een gedicht en dat is
alles.’ And nothing more.

*

Charles Cros, Poèmes et Proses.
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Inderdaad heeft de dichter een concrete vertaling gegeven van 'n heel algemeen
psychologisch thema: in een gesloten kistje zullen altijd meer dingen zitten dan in
een open kistje. Als men de werkelijkheid van beelden wil vaststellen, betekent dat
hun dood. Verbeelden zal altijd groter zijn dan leven...
Het werk van het geheim gaat eindeloos door: van hetgeen verbergt naar hetgeen
zichzelf verbergt. Het kistje is een kerker van dingen. En in het cachot van het geheim
komt de dromer tot zichzelf. Je zou willen openmaken en je zou jezelf open willen
stellen. Kun je deze versregels van Jules Superveille niet op twee manieren lezen:
Je cherche dans les coffres qui m'entourent brutalement
Mettant des ténèbres sans dessus dessous
Dans des caisses profondes, profondes
Comme si elles n'étaient plus de ce monde.*

Wie een schat begraaft, begraaft daarmee zichzelf. Het verborgene is een graf en niet
voor niets beroemt een discreet mens zich erop dat hij een geheim bewaart als het
graf.
Elk inwendige verbergt zichzelf. Joe Bousquet schrijft: ‘Niemand ziet mij
veranderen. Maar wie ziet mij? Ik ben mijn schuilplaats.’
In dit boek willen wij niet weer het probleem van de innerlijkheid van substanties
behandelen. Dat hebben we in andere boeken aangeduid.** Op z'n minst moeten we
op de homodromie van de twee dromers wijzen die het innerlijk van de mens en het
innerlijk van de materie onderzoeken. Jung heeft deze ‘overeenkomsten’ van
alchimistische dromers in het juiste licht geplaatst (Psychologie und Alchemie).
Anders gezegd, voor het superlatief van het verborgene is er maar één plaats. Het
verborgene in de mens en het verborgene in de dingen behoren tot dezelfde
topo-analyse zodra men dit vreemde gebied van de superlatief binnentreedt, een
gebied dat nog maar nauwelijks door de psychologie is bestudeerd. In feite voert
elke praktische situatie het superlatief terug op de comparatief. Om het domein van
het superlatief binnen te gaan, moet je het voorhandene laten vallen voor het
imaginaire. En naar de dichters luisteren.
_ ‘Tiroir, coffres et armoires’, hoofdstuk III uit La poétique de l'espace, 1957.
VERTALING: JACQ VOGELAAR.

*
**

Ik zoek in de koffers die kriskras om me heen staan / Keer duistere plekken binnenste buiten
/ In diepe diepe kisten / Als zijn ze niet meer van deze wereld. Superveille, Gravitations.
Vgl. Gaston Bachelard: La terre et les rêveries du repos, hoofdstuk I, en La formation de
l'esprit scientifique, hoofdstuk 6.
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Gaston Bachelard
Het nest
Ik plukte een nest in het klimopskelet
Een zacht nest van veldschuim en droomkruid.
Yvan Goll, Tombeau du père
Wit nest, uw vogels zullen bloeien
Gij zult vliegen, gevederde paden.
Robert Ganzo, L'oeuvre poétique

I
In een korte zin verbindt Victor Hugo de beelden en de essenties van het wonen met
elkaar. Voor Quasimodo, zegt hij [in Notre-Dame de Paris], 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 terug naar de primitiviteit van de schuilplaats. Het schepsel
dat zich wil verschuilen kruipt fysiek in elkaar, trekt zich terug, rolt zich op, verbergt

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

81
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 arend maar van het arendsnest, de
auteur die erover bericht niet het binnenpretje verschaft van de oneerbiedigheid.
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III
Niets absurdere, 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 openlucht.
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!
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
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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, roze-achtig 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!
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
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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 grijs-roze
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 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 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
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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 zal door verstandige critici waarschijnlijk
een ‘overdrijving’ genoemd worden. Maar de poëtische 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 verdubbeling 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 derge-
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lijke 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 te spelen. 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 gedicht 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:
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Le nid tiède et calme
Où chante l'oiseau (...).
Rappelle les chansons, les charmes
Le seuil pur
De la vieillle 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 schuilt een
lichte treurnis in dit bezingen van de tederheid. Als je terugkeert in het oude huis
zoals je 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 draaibank. Het mannetje brengt van buitenaf
uiteenlopende materialen, stevige strootjes. Van dat alles maakt het vrouwtje, door
een actieve druk, een opvulsel.

*

Het warme stille nest / Waar de vogel zingt (...) Herinnert aan de liederen, de charmes / De
zuivere drempel / Van het oude huis. (Déserts)
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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 voordurend 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 een mens 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,
de samenvoeging van het mos en het dons in de droge lucht en de zomerzon. 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
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afgevraagd waar de zwaluwen dan konden wonen voordat er huizen en steden waren.
De zwaluw is dus geen ‘normale’ vogel; Charbonneaux-Lassay schrijft: ‘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 naïviteit herbeleven
we het vogelinstinct. We scheppen er behagen in om 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:
Ik droomde een nest, waarde bomen de dood afweerden.
(Adolphe Shedrow, Berceau sans promesses)

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
de mens met een diepe 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 wel-

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

90
zijn. 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 naïviteit van zijn overpeinzing vertaalt in de taal van de metafysici
van vandaag, kan de peinzende dromer 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 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 warmhoudt.’
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 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 zou er inderdaad niet nodig zijn opdat vanuit het centrum
van onze intimiteit golven van rust zich 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 terecht geschreven: ‘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.’
- ‘Le nid’, hoofdstuk IV uit La poétique de l'éspace, 1957.
VERTALING: PIET MEEUSE.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

91

Gaston Bachelard
De miniatuur
I
De psycholoog - en de filosoof eens te meer - schenkt het spel met miniaturen dat in
sprookjes zo vaak voorkomt weinig aandacht. Als de schrijver huizen maakt die in
een erwt passen, doet hij dat in de ogen van de psycholoog puur voor de lol. Doordat
het absurd begint, komt het sprookje op één lijn te staan met louter fantasie. En met
willekeurige fantasieën krijgt de schrijver nog geen toegang tot het weidse gebied
van het fantastische. Van zijn kant schijnt de schrijver wanneer hij - vaak nogal
moeizaam - zijn ideetje uitspint niet te geloven dat aan zulke miniaturen een
psychologische realiteit beantwoordt. Er ontbreekt een vleugje droom dat van de
schrijver naar de lezer overwaait. Om geloofwaardig te zijn moet je zelf geloven. Is
het voor een filosoof de moeite waard een fenomenologisch probleem op te werpen
naar aanleiding van zulke ‘literaire’ miniaturen, van zulke voorwerpen die de literator
zo gemakkelijk verkleint? Kan het bewustzijn - dat van de schrijver, dat van de lezer
- zich oprecht betrokken voelen bij het ontstaan van zulke beelden?
Toch moeten we deze beelden een zekere objectiviteit toekennen, alleen al vanwege
de belangstelling en instemming die ze van talrijke dromers ondervinden. Je kunt
zeggen dat deze miniatuurhuizen onbestaande dingen zijn die nochtans een echte
psychologische objectiviteit bezitten. Hier is een speciaal type verbeelding aan het
werk. Het probleem dat zich voordoet moet onderscheiden worden van het algemene
probleem van de geometrische analogieën. De meetkundige ziet wanneer figuren in
verschillende groottes getekend worden exact hetzelfde ding. Plattegronden van
huizen op verkleinde schaal leveren geen problemen op die met een filosofie van de
verbeelding samenhangen. We hoeven ons zelfs niet op het algemene vlak van de
afbeelding te begeven, hoewel het juist op dat niveau heel interessant zou zijn de
fenomenologie van de gelijkenis te bestuderen. Ons onderzoek wil zich strikt bepalen
tot de verbeelding.
Alles wordt bijvoorbeeld duidelijk wanneer we om in het gebied waar de
verbeelding speelt binnen te treden eerst een drempel van absurditeit moeten
overschrijden. Volgen we even de held van Charles Nodier, Tré-
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sor des fèves, ‘erwtenschat’*, die in de koets van de fee stapt. Hij gaat de koets, die
zo groot is als een boon, binnen met zes ‘literkannen’ vol bonen. Het aantal is even
tegenstrijdig als het formaat van de ruimte. In één boon gaan zesduizend bonen. Niet
anders dan wanneer de dikke Michel - vol verbazing! - het verblijf van de fee
binnengaat, dat verscholen ligt onder een graspol: hij zit er lekker. Hij nestelt zich
er. Als hij zich lekker voelt in een kleine ruimte ondergaat hij een ervaring van
topofilie. Eenmaal binnenin de minatuur, komt hij in ruime vertrekken terecht. Van
binnenuit ontdekt hij een innerlijke schoonheid. Er vindt daar een omkering van
perspectief plaats, een omkering die vluchtig is of beklijft al naar het talent van de
verteller en de droomvaardigheid van de lezer. Nodier hanteert nauwelijks verhulde
rationalisaties omdat hij maar al te graag ‘prettig’ wil vertellen en liever oppervlakkig
vermaak biedt dan diepere lagen van de verbeelding aan te boren. Om een
psychologische verklaring te geven voor het miniatuurhuis verwijst hij naar de
bordkartonnen huisjes waarmee kinderen spelen: de ‘miniaturen’ van de verbeelding
zouden ons simpelweg terugvoeren naar onze jeugd, naar het speelgoed, de
werkelijkheid van het speelgoed.
De verbeeldingskracht verdient beter. Want de miniaturen scheppende verbeelding
is een natuurlijke verbeelding. Bij geboren dromers komt ze op elke leeftijd in hun
dromerijen voor. Om precies te zijn, je hoeft het plezierige alleen maar weg te denken
om de psychologische wortels ervan te ontwaren. De volgende tekst van Hermann
Hesse bijvoorbeeld moet je serieus lezen. Een gevangene heeft op de muur van zijn
cel een landschap geschilderd. Op de schildering rijdt een treintje een tunnel in.
Wanneer de bewakers hem komen halen, vraagt hij hun ‘vriendelijk een ogenblik te
wachten, omdat ik snel nog in het treintje in de muurschildering wilde stappen om
iets na te kijken. Voor hen was ik natuurlijk een dwaas om wie ze moesten lachen.
Ik maakte me heel klein. Ik ging mijn schilderij binnen, stapte in het treintje dat zich
in beweging zette en in het zwarte gat van de kleine tunnel verdween. Een paar tellen
zagen zij nog een paar rookpluimen uit het ronde gat komen. Toen loste de rook op
en tegelijk ook het schilderij en tegelijk met het schilderij mijn persoon...’ Hoe vaak
zal de dichter-schilder in zijn gevangenis niet gewenst hebben dat hij de muur met
een tunnel kon doorboren! Hoe vaak is hij niet, als hij zijn droom schilderde, door
een spleet in de muur ontsnapt! Om uit de gevangenis te geraken is geen middel te
min. Desnoods bevrijd je je door iets absurds.
Wanneer we de dichter van de miniatuur met sympathie aanhoren, wanneer we in
het treintje van de gevangen schilder stappen, is de geo-

*

Charles Nodier: Trésors des fèves et fleurs des pois, 1833.
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metrische tegenstrijdigheid opgeheven en wint de Verbeelding het van de Voorstelling.
De Voorstelling is niet meer dan een verzameling uitdrukkingen om anderen onze
eigen beelden te laten zien. In de geest van een filosofie die de verbeelding als
basisvermogen beschouwt, kun je met een variant op de uitspraak van Schopenhauer
zeggen: ‘De wereld is mijn verbeelding.’ Ik heb de wereld des te beter in de greep
naarmate ik er beter in slaag haar tot miniatuur te maken. Maar als je dat doet moet
je wel weten dat in de miniatuur de waarden zich verdichten en versterken. Een
Platoonse dialectiek van groot en klein voldoet niet om de dynamische krachten van
de miniatuur te leren kennen. Je moet de logica achter je laten om te beleven hoeveel
groots er in het kleine huist.
Aan de hand van enkele voorbeelden willen wij laten zien dat de literaire miniatuur
- dat wil zeggen het geheel aan literaire beelden waarmee de perspectivische
omkeringen van groot en klein gepaard gaan - diepe waarden in beweging brengt.

II
Eerst nemen we een tekst van Cyrano de Bergerac die geciteerd wordt in een mooi
artikel van Pierre-Maxime Schuhl. In dat opstel, dat de titel draagt ‘Het Gulliver-thema
en het postulaat van Laplace’, benadrukt de auteur het intellectualistische karakter
van de amusante beelden van Cyrano de Bergerac om ze te vergelijken met de ideeën
van de wiskundige astronoom.
Dit is de tekst van Cyrano: ‘Deze appel is een klein universum op zichzelf, en de
pit, die warmer is dan de andere delen, verspreidt zijn warmte over de hele globe;
en deze kiem is in die zin als het ware de kleine zon van de kleine wereld, die het
vegetatieve zout van de kleine massa verwarmt en voedt.’
In deze tekst wordt niets afgebeeld, alles is verbeelding, en de verbeelde miniatuur
is bedoeld om een verbeelde waarde te herbergen. In het centrum bevindt zich het
klokhuis dat warmer is dan de hele appel. Deze geconcentreerde warmte, een warmte
waar mensen op gesteld zijn, verheft een beeld dat je ziet tot een beeld dat je beleeft.
De verbeelding voelt zich bevestigd door deze kiem die een vegetatief zout voedt.*
Het gaat niet meer in de eerste plaats om de appel, de vrucht. De echte dynamische
kracht gaat uit van de kern, het klokhuis. De paradox is dat het klokhuis de appel
maakt. Hij schenkt de appel zijn balsemende sappen, zijn behoudende krachten. De
pit wordt niet alleen geboren in een zachte wieg, on-

*

Hoeveel mensen eten de appel met klokhuis en al! In gezelschap onderdrukt men de
onschuldige gewoonte om de pitten eruit te pulken en apart op te eten. En wat een gedachten
en droombeelden er kunnen opkomen bij het eten van pitten!
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der bescherming van het vruchtvlees. Hij is ook de verwekker van levenswarmte.
In een dergelijke fantasie wordt de instelling van de waarneming volkomen
omgekeerd in die zin dat de verbeelding hier de omgekeerde weg volgt van de
waarneming. De verbeelding is niet uit op een diagram waarin alle kennis is
samengevat. Zij zoekt een aanleiding om de beelden te vermenigvuldigen en zodra
de verbeelding belang stelt in een beeld maakt zij het belangrijker. Zodra Cyrano de
Bergerac het beeld van de zonnepit bedacht, was hij ervan overtuigd dat het klokhuis
een centrum van leven en vuur, kortom iets waardevols was.
We hebben hier natuurlijk met een excessief beeld te maken. Het spelelement bij
Cyrano, net als bij veel auteurs zoals Nodier hierboven, doet afbreuk aan de
beschouwelijke aard van de verbeelding. De beelden gaan te snel en voeren te ver.
Maar de langzaam lezende psycholoog, de psycholoog die de beelden als in een
vertraagde opname onderzoekt en aan elk beeld de nodige tijd besteedt, ervaart hier
een grenzenloos in elkaar overvloeien van beelden. De waarden verzinken in de
miniatuur. De miniatuur doet dromen.
Pierre-Maxime Schuhl besluit zijn studie met aan de hand van dit bijzondere
voorbeeld te wijzen op de gevaren van de fantasie die wanneer ze de overhand krijgt
tot vergissingen en verdraaiingen leidt. Dat denken wij ook, maar wij dromen anders
of beter: wij zijn genegen op wat wij lezen als dromer te reageren. Daarmee heb je
meteen het hele probleem van de droomverwerking van droomwaarden. Alleen al
door een droombeeld [rêverie] objectief te beschrijven maak je het minder of maak
je er een eind aan. Hoeveel objectief vertelde dromen zijn alleen nog maar tot stof
verstuivende droomverhalen! Stuit je op een beeld dat droomt dan moet je het als
een uitnodiging zien om de op gang gebrachte mijmeringen voort te zetten.
De psycholoog van de verbeelding die het beeld positief definieert als een impuls
tot mijmeren moet een verklaring vinden voor het bedenken van beelden. In het
zojuist genoemde voorbeeld wordt een absurd probleem opgeworpen: is het klokhuis
de zon van de appel? Als je er maar genoeg dromen bij haalt - en daar heb je er
waarschijnlijk heel wat voor nodig - dan zal die vraag uiteindelijk binnen het
droomverhaal worden waargemaakt. Cyrano de Bergerac heeft niet op het surrealisme
hoeven wachten om de absurde vragen welgemoed het hoofd te bieden. Op het vlak
van de verbeelding heeft hij zich niet ‘vergist’, want de verbeelding vergist zich
nooit, omdat de verbeelding een beeld niet met een objectieve realiteit hoeft te
confronteren. Maar het gaat verder: Cyrano heeft ook zijn lezer niet willen misleiden.
Hij wist goed dat de lezer ‘zich niet liet bedotten’. Hij heeft alleen maar lezers gewild
die zijn verbeeldingskracht
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waardig waren. In elk werk dat in het teken van de verbeelding staat is er een soort
bestaansoptimisme. Zei Gérard de Nerval niet in Aurélia: ‘Ik denk dat de menselijke
verbeelding niets heeft bedacht dat niet in deze wereld of in andere werelden waar
is.’
Wanneer je een beeld als het planetaire beeld van de appel van Cyrano spontaan hebt
beleefd, dan begrijp je dat aan dit beeld geen gedachten vooraf zijn gegaan. Het heeft
niets gemeen met beelden die wetenschappelijke ideeën illustreren of bevestigen.
Bijvoorbeeld het planetaire beeld van het atoom van Bohr, dat is - in de
wetenschappelijke denkwereld, niet in de schamele en onzalige verwerking door
filosofische vulgarisaties - een puur synthetisch schema van mathematische gedachten.
In het planetaire atoom van Bohr is de kleine zon in het centrum niet warm.
Met deze korte opmerking willen wij het wezenlijke onderscheid beklemtonen
tussen een absoluut beeld dat in zichzelf besloten is en een beeld als aanhangsel van
ideeën, dat niet meer wil zijn dan een samenvatting van gedachten.

III
Als tweede voorbeeld van een opgewaardeerde literaire miniatuur volgen we de
mijmeringen van een botanicus. De ziel van de botanicus schept behagen in een
bloem als miniatuurbeeld van het leven. De botanicus gebruikt onbevangen woorden
die passen bij het gangbare formaat van de dingen uit de gewone wereld om het
binnenste van de bloesem te beschrijven. In het Woordenboek van de christelijke
botanica, een dik deel van de Nieuwe theologische encyclopedie, uitgegeven in 1851,
vindt men onder het trefwoord Épiaire de volgende beschrijving van de bloesem van
de Duitse stachys (andoorn):
‘Deze bloemen die gekweekt worden in katoenen wiegen zijn klein, teer, roze en
wit van kleur... Ik til het kelkje op dat bedekt is met een net van lange zijden draden...
De onderlip van de bloem is recht en lichtgebogen; van binnen is ze licht roze en
van buiten bedekt met een dikke vacht. De hele plant voelt warm aan. Ze draagt een
klein, uitgesproken hyperboreïsch kostuum. De vier kleine meeldraden lijken kleine
gele penselen.’ Tot hier toe maakt de tekst een objectieve indruk. Maar algauw begint
hij te psychologiseren. Geleidelijk aan gaat de beschrijving gepaard met dromerige
overwegingen: ‘De vier meeldraden blijven overeind, in goede verstandhouding met
elkaar in de kleine nis die door de onderlip gevormd wordt. Ze hebben het daar lekker
warm in kleine, goedgevoerde kazematten. De kleine stamper bevindt zich vol respect
aan hun voeten, maar aangezien hij erg klein is moeten zij om met hem te praten
door de knie buigen. De kleine vrouwtjes hebben een belangrijke rol; en
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degenen wier toon het deemoedigst klinkt, hebben het in hun huishouden soms geheel
voor het zeggen. De vier naakte zaadkorrels blijven op de bodem van de kelk liggen
en groeien daar op zoals de kinderen in India schommelen in een hangmat. Elke
meeldraad kent zijn taak, en jaloezie is er uit den boze.’
Zo vindt de geleerde botanicus in de bloem een miniatuur van het huwelijksleven,
ervaart hij de zachte warmte die behoed wordt door een pels, ziet hij de hangmat die
het zaadje wiegt. Uit de harmonie van vormen heeft hij geconcludeerd dat het in het
huis goed toeven is. Moeten we er nog op wijzen dat zoals in de tekst van Cyrano
de zachte warmte van besloten ruimten het eerste teken van intimiteit is? Aan de
beelden - dat zie je meteen - beantwoordt geen enkele werkelijkheid meer. Onder de
loep zou je nog het kleine gele penseeltje van de meeldraden kunnen onderscheiden,
maar geen enkele waarnemer zou ook maar het geringste feitelijke aanknopingspunt
vinden dat de beelden die de verteller van de christelijke botanica op elkaar stapelt,
rechtvaardigt. Je mag aannemen dat de verteller voorzichtiger zou zijn geweest als
het om iets van normale grootte was gegaan. Maar hij is een miniatuur binnengegaan
en meteen begint het van beelden te wemelen, worden ze groter en vervliegen ze.
Het grote komt uit het kleine, niet door de logische wet van een dialectiek van
tegenstellingen, maar doordat de botanicus zich ontslagen acht van alle verplichtingen
ten aanzien van ordes van grootte. Die bevrijding is juist kenmerkend voor het
verbeeldingsproces. In het lemma ‘Maagdenpalm’ in hetzelfde Lexicon van de
christelijke botanica staat te lezen: ‘Lezer, bestudeer de maagdenpalm in detail, en
gij zult zien hoe het detail de dingen groter maakt.’
In twee regels formuleert de ‘man met de loep’ een grote psychologische wet. Hij
raakt een gevoelig punt van de objectiviteit, het moment waarop we het onopvallende
detail in het oog moeten zien te krijgen en beheersen. Het vergrootglas is in dezen
een onmisbaar middel om toegang tot de wereld te krijgen. De man met de loep is
hier niet de grijsaard die met zijn vermoeide ogen de krant wil lezen. De man met
de loep ziet de Wereld als nieuw. Als hij ons deelgenoot zou maken van de
ontdekkingen die hij beleefd heeft, zou hij ons puur fenomenologische documenten
verschaffen, waarbij de ontdekking van de wereld, het binnentreden in een wereld,
meer dan een platitude is, meer dan een afgezaagde filosofische term. Vaak beschrijft
de filosoof zijn ‘binnentreden in de wereld’, zijn ‘zijn in de wereld’ fenomenologisch
in termen van een vertrouwd voorwerp. Hij geeft een fenomenologische beschrijving
van zijn inktpot. Een bescheiden voorwerp is dan de huismeester van de wijde wereld.
De man met de loep streept - heel eenvoudig - de vertrouwde wereld weg. Hij
heeft een frisse kijk op een nieuw object. De loep van de botani-
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cus is de teruggevonden jeugd. Hij geeft de botanicus de vergrotende blik van het
kind terug. Daarmee keert hij terug in de tuin waar kinderen alles groot zien.*
Het piepkleine, letterlijk de enge poort, opent een wereld. Het detail van een ding
kan het teken van een nieuwe wereld zijn, een wereld die zoals alle werelden
eigenschappen van grootheid bezit.
De miniatuur is een vindplaats van de grootheid.

IV
Wanneer we een fenomenologie van de man met de loep schetsen, denken we
natuurlijk niet aan iemand die in een laboratorium werkt. De wetenschappelijke
arbeider heeft een objectiviteitsdiscipline die alle dromen van de verbeelding
uitschakelt. Wat hij in de microscoop onderzoekt heeft hij al gezien. Je zou op een
paradoxale manier kunnen zeggen dat hij nooit voor het eerst ziet. In elke geval telt
‘de eerste keer’ niet op het vlak van de wetenschappelijke observatie waar het om
zekere objectiviteit gaat. Daar is de observatie op herhaling aangewezen. In
wetenschappelijk werk moet elke verrassing eerst psychologisch verteerd worden.
Wat de geleerde observeert, is al gedefinieerd en maakt deel uit van een corpus van
gedachten en experimenten. Wanneer wij de verbeelding bestuderen, maken wij onze
opmerkingen niet op het vlak van de problemen van wetenschappelijke experimenten.
Zoals wij in onze inleiding hebben gezegd, moeten we al onze gewoonten inzake
wetenschappelijke objectiviteit vergeten en beelden van de eerste keer zoeken. We
hoeven maar de psychologische documenten uit de wetenschapsgeschiedenis ter
hand te nemen - want, zal men ons zeggen, ook in die geschiedenis is een hele
verzameling van ‘eerste keren’ voorhanden - en we zien dat de eerste microscopische
observaties legenden van kleine objecten zijn geweest, en wanneer het levende
objecten waren legenden van leven. Heeft niet menig onderzoeker nog in alle naïviteit
menselijke vormen in de ‘spermatozoïden-beestjes’ menen te zien?
Nogmaals, we dienen de problemen van de Verbeelding in termen van de ‘eerste
keer’ te formuleren. Dat geeft ons het recht, voorbeelden te ontlenen aan de meest
extreme fantasieën. Als verrassende variatie van het thema ‘de man met de loep’
onderzoeken we een prozagedicht van André Pieyre de Mandiargues met als titel:
Het ei in het landschap.
De dichter zit zoals zoveel andere mensen te mijmeren voor het raam. Maar hij
ontdekt in het glas zelf een kleine deformatie die alles in de wereld zal deformeren.
De Mandiargues zegt tegen zijn lezer: ‘Kom dichter bij het raam en probeer je
aandacht niet al te zeer op buiten te richten. Tot

*
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je vlak voor ogen een van die korrels hebt die als kysten in het glas zitten, knobbeltjes
die soms doorzichtig zijn maar meestal dof of wazig, langwerpig van vorm wat aan
de pupillen van een kat doet denken.’ Door dat druppeltje in de ruit, door dat kattenoog
- wat gebeurt er met de buitenwereld? ‘Verandert de wereld van karakter? Of wint
haar ware aard het van de schijn? In elk geval is het een ervaringsfeit dat er maar
een korrel in het landschap hoeft te komen en het krijgt iets zachts... Muren, rotsen,
boomstronken, metalen constructies raken in de omgeving van de beweeglijke korrel
hun hele stijfheid kwijt.’ En van alle kanten laat de dichter beelden tevoorschijn
schieten. Hij geeft ons een zich vermenigvuldigend atoom van het heelal. Geleid
door de dichter draait de dromer zijn gezicht naar alle kanten en ziet vanuit
verschillende ooghoeken een nieuwe wereld. Uit de miniatuur van de glazen kyste
laat de dromer een wereld ontspringen. De dromer laat de wereld ‘zich in de meest
vreemde bochten wringen’. De dromer overspoelt datgene wat tot dusver de werkelijke
wereld was met golven onwerkelijkheid. ‘De buitenwereld in haar geheel is veranderd
in een naar believen te modelleren element dankzij dit unieke harde en scherpe
voorwerp, dit ware filosofische ei, dat met de geringste gezichtsbeweging de hele
ruimte doorkruist.’
De dichter hoefde zijn droomgerei dus niet ver te zoeken. Maar met welk een
inventiviteit heeft hij het landschap op de korrel genomen! Met welk een fantasie
heeft hij het landschap van zwierige bogen voorzien. Dit is werkelijk de Riemannse
gekromde ruimte van de fantasie! Het hele universum ligt immers in deze krommen
besloten; het heelal concentreert zich in een korrel, een kern, een krachtcentrum. En
dit centrum is zo krachtig omdat het een verbeeld centrum is. Een stap verder in de
beeldenwereld die Pieyre de Mandiargues ons biedt en we komen terecht in het
centrum van de verbeelding; je leest dan het landschap in de glaskorrel. Je kijkt er
niet meer doorheen. Deze beknopte kern is een wereld op zich. De miniatuur ontplooit
zich ter grootte van een universum. Het grote, we herhalen het, ligt in het kleine
besloten.
Een loep pakken wil zeggen opletten, maar is aandacht zelf al niet een loep? Ergens
de aandacht op vestigen is het onder de loep nemen. In een ander boek (Marbre)*
mediteert Pieyre de Mandiargues over de bloem van de Euphorbia: ‘De euphorbia
was onder zijn aandachtige blik als een doorgesneden vlo die onder de lens van een
microscoop geheimzinnig groeit: ze was nu een vijfhoekige vesting die huizenhoog
voor hem oprees, in een woestijn van witte en roze klippen vijf schijnbaar
ontoegankelijke torens van het stervormige slot, als voorhoede van de flora in deze
dorre streek geworpen.’

*
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Een redelijke filosoof - het type bestaat - zal ons misschien zeggen dat de documenten
overdreven zijn, dat ze al te willekeurig met behulp van woorden het grote en immense
uit het kleine tevoorschijn laten komen. Het zou alleen maar gegoochel met woorden
zijn, armetierig vergeleken met de kunstjes van de tovenaar die een wekker uit een
vingerhoed opdiept. Niettemin verdedigen wij de ‘literaire’ toverkunst. De truc van
de goochelaar is verbazingwekkend en vermakelijk. De truc van de dichter zet aan
tot dromen. De verrichtingen van de eerste kan ik niet zelf uitvoeren of nadoen. Maar
de bladzij van de dichter is de mijne mits ik me graag in dromen vermei.
De redelijke filosoof zou vrede met onze beelden hebben als zou blijken dat ze
het effect zijn van een of andere drug, bijvoorbeeld een experiment met mescaline.
Ze zouden voor hem dan een fysiologisch feit zijn. De filosoof zou er in dat geval
gebruik van kunnen maken ter toelichting van zijn problemen ten aanzien van de
eenheid van lichaam en geest. Maar wij vatten de literaire documenten op als
realiteiten van de verbeelding, als pure producten van de verbeelding. Want waarom
zouden producten van de verbeelding niet even reëel zijn als de resultaten van de
waarneming?
En waarom zouden tenslotte deze ‘excessieve’ beelden die wij niet zelf kunnen
vormen maar die wij als lezer vol vertrouwen van de dichter kunnen aannemen,
waarom zouden die niet - als men erop staat - potentiële ‘drugs’ kunnen zijn die ons
droomkiemen verschaffen? Deze virtuele drug werkt uitermate puur. We kunnen
ervan op aan dat we ons met een ‘overdreven’ beeld in het draaipunt van een autonome
verbeelding bevinden.

V
Hierboven hebben we niet zonder enige aarzeling de lange botanische beschrijving
aangehaald uit de Nouvelle encyclopédie théologique. Die passage laat de kiem van
de dromerij wel erg snel uitgroeien. Het ontaardt in geklets. Je luistert er alleen naar
als je in bent voor een grap. Je schuift de tekst terzijde wanneer je op zoek bent naar
de levende kiemcellen van de verbeelding. Het is om zo te zeggen een miniatuur die
uit grove stukken in elkaar is geflanst. Er moet een betere weg te vinden zijn naar
de miniatuurscheppende verbeeldingskracht. Als de kamerfilosoof die wij zijn kunnen
we niet profiteren van de beschouwingen van de miniatuurschilders uit de
middeleeuwen, die grote tijd van het eenzame geduld. Maar wij kunnen ons dat
geduld heel precies voorstellen. Het brengt rust in de vingers. Je hoeft er maar aan
te denken of de ziel raakt vervuld van vrede. Alle kleine dingen vragen om traagheid.
Het heeft in de stille kamer ongetwijfeld heel wat moeite gekost om de wereld in een
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miniatuur te vatten. Je moet van de ruimte houden om hem zo minutieus te beschrijven
alsof er wereldmoleculen bestaan, als zou je een heel schouwspel in een molecule
van een tekening kunnen samenpersen. Wat een dialectiek is daar in het spel tussen
de intuïtie die altijd in het groot denkt en die van het werk dat wars is van overdaad!
De intuïtionisten omvatten alles in één blik, terwijl details altijd alleen maar één voor
één ontdekt en gerangschikt kunnen worden, geduldig, met de discursieve kneepjes
van de fijnschilder. De miniaturist lijkt de gemakzuchtige contemplatie van de
intuïtionistische filosoof uit te dagen. Zegt hij hem niet: ‘Dat heb je niet gezien!
Neem toch de tijd om kleine dingen te zien die niet in hun totaliteit bekeken kunnen
worden!’ Bij het kijken naar een miniatuur is het nodig om de aandacht heen en terug
te laten springen om het detail een plaats te geven.
Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan en we kunnen zonder moeite
literaire beschrijvingen verzamelen waarin de wereld verkleind wordt. Omdat deze
beschrijvingen de dingen in het klein zeggen, zijn ze uiteraard wijdlopig. Bijvoorbeeld
de pagina van Victor Hugo (we korten hem in) die we aanhalen om de lezer op een
type dromerij te wijzen dat weinig schijnt voor te stellen.
Van Victor Hugo zegt men dat hij alles in het groot ziet, maar hij kan ook
miniaturen schrijven. In Le Rhin lezen we: ‘In Freiburg heb ik lange tijd het immense
landschap vergeten dat ik voor ogen had omdat ik alleen het rechthoekige stuk
grasveld wilde zien waar ik in zat. Het lag op een kleine wilde heuvelrug. Ook daar
was een hele wereld. Langzaam liepen de kevers over de diepe plantenstengels;
bloemen van de dollekervel bootsten de pijnbomen van Italië na, een arme doorweekte
hommel in geel en zwart fluweel klom moeizaam langs een doorntak; dichte wolken
van kleine muggen bedekten voor haar het daglicht; een blauw klokje trilde in de
wind, en een heel volk van bladluizen verschool zich onder de enorme tent.... Ik zag
uit de modder een regenworm tevoorschijn komen, draaiend in de lucht hapte hij
naar adem gelijk pythonslangen voor de zondvloed, en misschien is er ook in dit
microscopisch heelal voor hem een Hercules die hem doodt en een Cuvier die hem
beschrijft. Kortom, dit universum is even groot als het andere.’ De tekst gaat nog
een hele tijd door, de dichter geniet ervan, hij bestrijkt steeds kleinere afmetingen
en volgt daarbij een voor de hand liggende theorie. Maar de lezer die geen haast heeft
- de enige die wij ons wensen - gaat zeker in op de miniaturen scheppende mijmering.
De lezer die de tijd neemt heeft zulke mijmeringen vaak uitgesponnen, maar hij zou
het nooit gewaagd hebben ze op te schrijven. De dichter verschaft ze hun literaire
waardigheid. Het is ons een eer hun een filosofische waardigheid te verlenen. Want
de dichter vergist zich uiteindelijk niet, hij heeft een wereld ontdekt. ‘Ook daar was
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een wereld.’ Waarom zou de metafysicus geen confrontatie met die wereld aangaan?
Zonder dat het hem iets kost zou hij zijn ervaringen van een ‘opening op de wereld’,
‘het in de wereld treden’ kunnen vernieuwen. Al te vaak is de wereld die de filosoof
beschrijft alleen maar een niet-ik. De enormiteit ervan is een opeenhoping van
negatieve eigenschappen. Al te snel gaat de filosoof naar het positieve over en eigent
zich de Wereld toe, een unieke Wereld. De formules ‘In de wereld zijn’, ‘het zijn
van de Wereld’ zijn mij te begrotelijk; ik krijg er geen leven in. Ik voel mij meer op
mijn gemak in de werelden van de miniatuur. Die kan ik overzien. Als ik ze beleef
heb ik het gevoel dat mijn dromend wezen golven uitstraalt die werelden scheppen.
De wereld is daarom voor mij zo enorm omdat ze een grote wirwar van golven is
die werelden scheppen. De oprecht beleefde miniatuur haalt mij uit de verwarde
wereld om mij heen en helpt mij de ontbindende krachten van de omgeving te
weerstaan.
De miniatuur is een metafysische evenwichtsoefening; ze maakt het mogelijk
zonder veel risico werelden te scheppen. En met wat een rust gaat zo'n oefening in
wereldbeheersing gepaard! De miniatuur rust zonder ooit in te slapen. De verbeelding
is daarbij waakzaam en gelukkig.
Om ons aan deze miniatuurmetafysiek te wijden, hebben we nog wat meer
steunpunten nodig en moeten we nog een paar teksten raadplegen. Anders moet ik
vrezen dat ik door mijn voorkeur voor de miniatuur te belijden de diagnose bevestig
die een kwarteeuw geleden Madame Favez-Boutonier stelde op de drempel van onze
goede oude vriendschap: uw liliputter-hallucinaties zijn typische symptomen van
alcoholisme.
Talrijk zijn teksten waarin de wei een woud lijkt, een graspol een bosschage. In
een roman van Thomas Hardy is een handvol mos een dennenbos. In een roman vol
uiteenlopende, subtiele hartstochten: Niels Lyhne, beschrijft J.P. Jacobsen het Woud
van het geluk: de herfstbladeren, de ‘onder het gewicht van rode bessen’ doorbuigende
lijsterbesbomen, en besluit zijn schets met ‘het sterke, overeindstaande mos, dat aan
sparren of palmen deed denken’. En ‘er was ook nog het lichte mos dat de
boomstammen bedekte en eruit zag als de korenvelden van elfen’. Een auteur als
Jacobsen*, die geacht wordt een menselijk drama van grote intensiteit te volgen,
onderbreekt het verhaal over hartstochten voor een ‘beschrijving van deze miniatuur’;
dat is een paradox die we, willen we het literaire belang ervan exact aangeven, moeten
toelichten. Als je dieper doordringt in het leven van de tekst lijkt zich iets menselijks
te verfijnen in de waarneming van dit subtiele woud dat besloten ligt in het woud
van grote bomen. Van het ene bos naar het andere, van het bos in diastole naar het
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bos in systole ademt een kosmische relatie. De paradox is dat als je in de miniatuur
leeft je in een kleine ruimte grote bewegingsvrijheid krijgt.
Dat is een van de dromerijen die ons aan de ene wereld onttrekken en naar een
andere wereld verplaatsen; en de romanschrijver had ze nodig om ons naar gene zijde
van de wereld te brengen die de wereld van een nieuwe liefde is. Mensen die
opgejaagd worden door menselijke besognes komen er niet binnen. De lezer van een
boek dat de golfbewegingen van een grote passie volgt, verbaast zich wellicht over
deze onderbreking door kosmische vergelijkingen. Als hij de draad van de menselijke
gebeurtenissen volgt, leest hij het boek alleen maar lineair. Voor zo'n lezer hoeven
de gebeurtenissen niet beeldend beschreven te worden. Maar hoeveel droombeelden
zouden we missen bij zo'n lineaire lectuur!
Dergelijke dromerijen doen een beroep op verticaliteit. Het zijn rustpauzes in het
verhaal waarin de lezer tot mijmeren wordt aangezet. Ze zijn heel zuiver want ze
dienen nergens toe. Je moet ze onderscheiden van de verteltruc: dat er achter een
krop sla een dwerg verstopt zit om de held in een hinderlaag te lokken zoals in De
gele dwerg van madame d'Aulnoy. De kosmische poëzie heeft niets van doen met
de intriges van sprookjes voor kinderen. Ze vereist zoals in de door ons aangehaalde
voorbeelden deelname aan een werkelijk intiem plantaardig bestaan, een
plantaardigheid die zich onttrekt aan de bekrompenheid waartoe de Bergsoniaanse
filosofie haar verdoemd heeft. In overeenstemming met miniaturiserende krachten
is de plantenwereld groot in het kleine, heftig in de zachtheid, zeer levendig in haar
groene doen.
Soms slaagt de dichter erin een minuscuul drama te grijpen, zoals Jacques Audiberti
in zijn verbazingwekkende Abraxas ons in de strijd tussen de steenbreek en de muur
het dramatisch moment voor ogen tovert waarop ‘de steenbreek de grijze pleisterlaag
optilt’. Een ware Atlas in het plantenrijk! In Abraxas verweeft Audiberti droom en
werkelijkheid. Hij weet welke dromerijen ons intuïtief naar het punctum proximum
brengen. Je leeft je zodanig in dat je zin hebt de steenbreek te helpen met zijn wortels
een volgende scheur in de oude muur te laten ontstaan.
Maar heeft men in deze wereld tijd genoeg om van de dingen te houden, de dingen
van dichtbij te bekijken wanneer ze van hun kleinheid genieten? Eén keer in mijn
leven heb ik kunnen zien hoe een jonge mosspriet uit een muur opschoot en zich een
weg zocht. Wat een jeugdigheid, wat een kracht ter meerdere glorie van het oppervlak!
Toch zouden we de reële verhoudingen uit het oog verliezen als we de miniaturen
alleen maar vanuit het relativisme van het grote en het kleine zouden interpreteren.
Natuurlijk kan het mossprietje een spar zijn, maar nooit zal een spar een mosspriet
zijn. De fantasie werkt niet naar beide kanten even overtuigend.
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In de tuinen van het minuscule ziet de dichter de kiembodem van de bloemen. En ik
zou zoals André Breton willen zeggen: ‘Ik heb handen om je te plukken, kleine thijm
van mijn dromen, rozemarijn van mijn ultieme bleekheid.’*

VI
Het sprookje is een beeld dat pretendeert te redeneren. Het wil ongewone beelden
met elkaar verbinden alsof er een logisch verband tussen bestaat. Het sprookje breidt
op die manier de overtuigingskracht van een eerste beeld uit naar een hele groep
afgeleide beelden. Maar het verband ligt te zeer voor de hand, de rationele verbinding
gaat te vlot zodat je algauw niet meer weet waar de kiem van het sprookje ligt.
In het geval van een vertelde miniatuur zoals bij het sprookje van Klein Duimpje
lijkt het principe van het beginbeeld niet moeilijk te vinden: alleen al de kleinheid
vergemakkelijkt alle handelingen. En toch is de fenomenologische situatie bij nader
inzien onscherp. Ze wordt bepaald door de dialectiek van verbazingwekkend en
grappig. Een onderdeel hoeft maar overdreven te worden en van het wonderbaarlijke
blijft niets meer over. In een tekening zou je het wonder nog serieus nemen, maar
het commentaar gaat de perken te buiten: één Klein Duimpje, geciteerd door Gaston
Paris**, is zo klein ‘dat hij met zijn hoofd een stofje doorboort en er helemaal doorheen
glipt’. Een andere wordt gedood door een achteruittrappende mier. Zo'n scene heeft
niets meer van een droom. Onze dierdromen, waarin grote dieren de overhand hebben,
worden niet geprikkeld door het doen en laten van minuscule diertjes. In de richting
van het miniscule gaan onze dierdromen minder ver dan onze plantendromen.***
Gaston Paris merkt terecht op dat de versie waarin Klein Duimpje door de trap
van een mier in de buurt komt van het spotvers, een belediging door middel van een
beeld dat minachting uitdrukt voor het verkleinde wezen. Het gaat om een
contra-participatie. ‘Zulke grappen vind je terug bij de Romeinen; een epigram uit
de decadente tijd roept een dwerg toe: “Het vel van een vlo zou voor jou een te ruim
gewaad zijn.”’ En Gaston Paris voegt eraan toe: ‘Nog in onze tijd vind je dezelfde
grappen in het lied van de Kleine echtgenoot.’ Gaston Paris noemt dit lied trouwens
‘kinderachtig’, wat onze psychoanalytici zeker zou verbazen. Gelukkig hebben de
psychologische verklaringsmethoden de afgelopen driekwart eeuw vorderingen
gemaakt.

*
**
***

André Breton, Le revolver auc cheveux blancs, 1932.
Gaston Paris, Le petit Poucet et la Grande Ourse, Parijs, 1875.
Niettemin beweren sommige zenuwzieken dat ze microben zien die aan hun ingewanden
knagen.
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In elk geval legt Gaston Paris het gevoelige punt van de legende bloot: de plaatsen
waar men zich vrolijk maakt over de kleinheid vertekenen het oorspronkelijke
sprookje, de zuivere miniatuur. In het oorspronkelijke sprookje, dat de fenomenoloog
moet zien te reconstrueren, is ‘de kleinheid niet belachelijk maar wonderlijk; het
sprookje wordt interessant door de buitengewone daden die Klein Duimpje verricht
dankzij zijn kleinheid; bij alle gelegenheden is hij trouwens ingenieus en malicieus,
en hij weet altijd te ontkomen aan de gevaren waarin hij verzeild raakt.’
Maar om echt bij het sprookje betrokken te raken moet die subtiliteit van de geest
versterkt worden door een subtiliteit van de stof. Het sprookje verleidt ons tussen de
moeilijkheden door te ‘glippen’. Anders gezegd, we moeten de miniatuur niet alleen
als tekening maar ook als drijfveer zien die iets in beweging brengt. Dat is een
aanvullende fenomenologische vraagstelling. Welke impuls ontvangt men van het
sprookje wanneer men op de causaliteit van het kleine ingaat zoals dat invloed
uitoefent op iets massiefs! De dynamiek van de miniatuur blijkt bijvoorbeeld vaak
in sprookjes waarin Klein Duimpje in het oor van een paard zit en zeggenschap krijgt
over de krachten die de ploeg trekken. ‘Dat is volgens mij,’ zegt Gaston Paris, ‘de
primitieve achtergrond van het verhaal; het is een motief dat je bij alle volkeren
terugvindt, terwijl de andere verhalen die eromheen gevlochten worden sinds de
fantasie door het amusante wezentje geprikkeld is, bij verschillende volkeren
gewoonlijk van elkaar afwijken.’
Natuurlijk zegt Klein Duimpje in het oor van het paard: hu en hot! Dromen over
onze wil lokaliseren het beslissingscentrum graag in een kleine ruimte. We zeiden
voorheen dat het minuscule een vindplaats van het grote is. Wanneer je actief met
Klein Duimpje meeleeft, ontpopt het minuscule zich als vindplaats van natuurlijke
kracht. Een Cartesiaan zou zeggen - als een Cartesiaan zich een grapje verwaardigt
- dat in dit verhaal Klein Duimpje de pijnappelklier van de ploeg is. In elk geval is
het minieme de baas van de krachten, commandeert het kleine het grote. Wanneer
Klein Duimpje het zijne heeft gezegd, hoeven paard, ploegschaar en mens alleen
maar te luisteren. Hoe beter deze drie gehoorzamen, des te zekerder zal de vore een
rechte lijn vormen.
Klein Duimpje is thuis in de ruimte van een oor, aan de ingang van de natuurlijke
holte van het geluid. Het is een oor in een oor. Het door visuele voorstellingen
gevormde sprookje wordt zodoende verdubbeld door een proces dat wij in de volgende
paragraaf een geluidsminiatuur zullen noemen. Wanneer we het sprookje volgen,
worden we uitgenodigd tot onder de drempel van het gehoor af te dalen en met onze
verbeelding te luisteren. Klein Duimpje heeft zich in het oor van het paard genesteld
om er zacht te spreken, dat wil zeggen krachtig te bevelen met een stem die
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niemand hoort behalve degene die dient te ‘luisteren’. Het woord ‘luisteren’ heeft
hier de dubbele betekenis van horen en gehoorzamen. Wordt die dubbelzinnigheid
niet juist in de kleinste geluidssterkte, dus in een miniatuur van geluid, zoals de
legende illustreert, uiterst subtiel hoorbaar?
De Klein Duimpje die door zijn intelligentie en wilskracht het gespan van de
landarbeider stuurt, lijkt ons weinig te maken te hebben met Klein Duimpje uit onze
jeugd. Toch is hij in de lijn van de fabels die als we Gaston Paris volgen, die grote
kenner van de primitieve verhalen, ons naar de oorspronkelijke fabel leidt.
Voor Gaston Paris ligt de sleutel van de legende van Klein Duimpje - zoals in
zoveel legendes - in de hemel: Klein Duimpje leidt het sterrenbeeld van de Grote
Wagen. Inderdaad heeft Gaston Paris vastgesteld dat in veel landen een sterretje dat
boven de Wagen staat Klein Duimpje wordt genoemd.
We hoeven niet alle convergerende bewijzen te volgen die de lezer in het werk
van Gaston Paris kan vinden. We willen alleen nog wijzen op een Zwitserse legende
die ons een mooi idee geeft van een oor dat vermag te dromen. In deze legende, die
door Gaston Paris wordt aangehaald, kantelt de wagen midden in de nacht met veel
kabaal. Leert ons zo'n verhaal niet luisteren naar de nacht? De tijd van de nacht? De
tijd van de sterrenhemel? Waar heb ik gelezen dat een kluizenaar die zonder te bidden
naar zijn gebedszandloper staarde een oorverdovend lawaai hoorde? In de zandloper
hoorde hij plotseling de katastrofe van de tijd. Het getiktak van onze klokken is zo
grof, mechanisch in stukken gehakt, dat ons oor niet meer fijn genoeg is om het
stromen van de tijd te horen.

VII
Het naar de hemel vertaalde sprookje van Klein Duimpje laat zien dat de beelden
moeiteloos van klein naar groot en van groot naar klein gaan. De fantasieën van
Gulliver komen overal voor. Een groot dromer beleeft zijn beelden dubbel, op aarde
en aan de hemel. Maar in dit poëtische leven van de beelden is er meer aan de hand
dan simpel een spel met afmetingen. Dromerijen zijn niet geometrisch. In het
aanhangsel van een proefschrift van C.A. Hackett, De lyriek van Rimbaud, vind je
onder de titel ‘Rimbaud en Gulliver’ uitstekende passages waarin Rimbaud als klein
wordt voorgesteld bij zijn moeder, maar groot in de beheerste wereld buiten. Terwijl
hij bij zijn moeder slechts ‘een klein kereltje in het land Brobdingnag’ is, voelt de
kleine Arthur zich op school ‘Gulliver in Lilliput’. En C.A. Hackett citeert Victor
Hugo die in Les contemplations (Vaderlijke herinneringen) laat zien hoe kinderen
lachen:
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De voir d'affreux géants très bêtes
Vaincus par des nains d'esprit.*

Bij die gelegenheid heeft C.A. Hackett alle dementen voor een psychoanalyse van
Arthur Rimbaud opgesomd. Maar al heeft de psychoanalyse ons, zoals we vaak
hebben opgemerkt, waardevolle inzichten in de diepere aard van de schrijver verschaft,
ze kan onze aandacht soms afleiden van de directe waarden van een beeld. Er zijn
beelden die zo ontzagwekkend zijn, waarvan de overtuigingskracht ons zo ver van
het leven, van ons leven doet afdwalen dat de psychoanalytische commentaren alleen
maar de buitenkant raken. Wat een mateloze dromen in de twee dichtregels van
Rimbaud:
Petit Pucet rêveur, j'égrenais dans ma course
Des rimes. Mon auberge était à la Grande Ourse.*

Je kunt best accepteren dat de Grote Beer [in het Frans ‘Berin’] voor Rimbaud ‘een
beeld voor mevrouw Rimbaud’ was (Hackett). Maar zo'n dieptepsychologie geeft
geen verklaring voor de innerlijke beweging van het beeld dat de dichter de Waalse
sage van Klein Duimpje doet terugvinden. Ik moet zelfs mijn psychoanalytische
kennis uitschakelen wanneer ik de fenomenologische genade van het beeld van de
dromer, die vijftienjarige profeet, tot mij wil laten doordringen. Als ‘De herberg van
de Grote Berin’ alleen maar het strenge ouderlijke huis van een gekoeioneerde
adolescent is, dan wekt het in mij geen enkele positieve herinnering, geen enkel actief
droombeeld. Ik kan hier alleen maar aan de hemel van Rimbaud dromen. De speciale
causaliteit die de psychoanalyse uit het leven van een schrijver haalt, maakt, ook als
ze psychologisch juist is, weinig kans reacties bij deze of gene lezer teweeg te brengen.
En toch komt de mededeling van dit zo uitzonderlijke beeld bij mij over. Het maakt
mij een ogenblik los van het leven, van mijn leven, waardoor ik een verbeeldend
wezen word. Door zulke leeservaringen ben ik er geleidelijk toe gekomen niet alleen
de psychoanalytische causaliteit van het beeld, maar zelfs iedere psychologische
causaliteit van het poëtische beeld in twijfel te trekken. De poëzie kan in haar
paradoxen contracausaal zijn, wat alleen maar een manier van zijn onder andere in
deze wereld is, van verstrikt zijn in de dialectiek van hevige emoties. Wanneer de
poëzie autonoom wordt, kun je haar wel acausaal noemen. Om de kracht van een
geïsoleerd beeld direct te ervaren - en een beeld ontwikkelt zijn hele kracht juist in
het isolement -, lijkt ons de fenomenologie nu geschikter

*
*

Wanneer ze verschrikkelijke en zeer domme reuzen / overwonnen zien door pientere dwergen.
Ik dromende Klein Duimpje plukte in volle vaart / Rijmen. Mijn herberg was in de Grote
Beer.
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dan de psychoanalyse, want de fenomenologie eist precies dat wij ons zonder kritiek
en enthousiast met dit beeld vereenzelvigen.
Wat het directe droomaspect betreft is ‘De herberg van de Grote Berin’ noch een
moederlijke gevangenis noch een uithangbord in een dorp. Ze is een ‘hemelhuis’.
Wanneer je naar een vierhoek kijkt en intens begint te dromen, geeft dat een gevoel
van vastigheid en weet je dat het een veilig toevluchtsoord is. Tussen de vier sterren
van de Beer kan een groot dromer zijn intrek nemen. Misschien ontvlucht hij de
aarde en is de psychoanalyticus in staat de redenen voor zijn vlucht op een rij te
zetten, maar de dromer weet in de eerste plaats zeker dat hij onderdak gevonden
heeft, een verblijfplaats naar de maat van zijn dromen. En hoe dat hemelhuis draait!
De andere sterren, die in de stromingen van de hemel verdwaald zijn, vinden hun
draai niet. Maar de Grote Wagen raakt niet uit zijn baan. Wanneer je hem zo mooi
ziet rondcirkelen, voel je je al heer en meester van de reis. En de dichter beleeft
wanneer hij droomt al helemaal een vervlechting van legendes. En deze legendes
worden zoals alle legendes door het beeld opnieuw tot leven gewekt. Het is geen
oude kennis. De dichter haalt niet grootmoeders sprookjes op. Hij heeft geen verleden.
Hij is in een nieuwe wereld. Ten aanzien van het verleden en de dingen van die
wereld heeft hij een absolute sublimering bereikt. De fenomenoloog hoeft de dichter
alleen maar te volgen. De psychoanalyticus houdt zich alleen maar met de negatieve
kant van de sublimering bezig.

VIII
Bij het thema van Klein Duimpje, zowel in de folklore als bij de dichter, hebben we
verschuivingen in formaat meegemaakt die poëtische ruimtes een dubbel leven
verschaffen. Twee dichtregels zijn voor een dergelijke verschuiving soms voldoende,
bijvoorbeeld deze regels van Noël Bureau:
Il se couchait derrière le brin d'herbe
Pour agrandir le ciel.*

Maar soms vermenigvuldigen zich de verwisselingen van groot en klein, weerkaatsen
ze elkaar. Wanneer een vertrouwd beeld zo groot wordt als de hemel, krijg je opeens
tegelijk het gevoel dat vertrouwde dingen krimpen en miniaturen van een wereld
worden. Macrokosmos en microkosmos staan onderling in verband.
Op deze correlatie, die naar beide kanten kan werken, zijn veel gedichten van Jules
Superveille gebaseerd, in het bijzonder de gedichten die onder de veelzeggende titel
Gravitations (zwaartekrachten) gebundeld zijn.

*

Hij ging achter het grassprietje liggen / Om de hemel groter te maken. (Nol Bureau: Les
mains tendues).
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Alles waar de poëtische aandacht op gericht wordt, in de hemel of op aarde, is hier
een centrum van actieve zwaartekracht. Voor de dichter is dit centrum van poëtische
aantrekkingskracht, als je dat zo mag zeggen, tegelijk in de hemel en op aarde. Hoe
natuurlijk lijkt bijvoorbeeld het beeld van de gezinstafel in de lucht met de zon als
lamp erboven:
L'homme, la femme, les enfants
A la table aérienne
Appuyée sur un miracle
Qui cherche à se définir*

En na deze ‘uitbarsting van onwerkelijkheid’ komt de dichter weer met beide benen
aan de grond:
Je me retrouve à ma table habituelle
Sur la terre cultivée
Celle qui donne le maïs et les troupeaux. (...)
Je retrouvais les visages autour de moi
Avec les pleins et les creux de la vérité.**

Het beeld dat als draaipunt dient voor deze vormveranderende dromerij is het nu
eens aardse, dan weer luchtige, nu eens familiale, dan weer kosmische beeld van de
lampzon en de zonnelamp. Je zou duizenden literaire documenten kunnen vergaren
die betrekking hebben op dit beeld dat zo oud is als de wereld. Maar Jules Superveille
brengt er een belangrijke varatie in aan door het beide kanten uit te laten gaan. Zo
geeft hij de verbeelding haar hele wendbaarheid terug, een zo wonderlijke
wendbaarheid dat je kunt zeggen dat het beeld het vermogen omvat tot groter worden
én het vermogen tot concentratie. De dichter verhindert dat het beeld verstart.
Als we het kosmische van Superveille bezien, onder de titel ‘gravitaties’, die voor
een geest van onze tijd zulke wetenschappelijke connotaties heeft, dan stuiten we op
gedachten die een groot verleden hebben. Wanneer we de geschiedenis van de
wetenschappen niet geforceerd moderniseren, wanneer we Copernicus bijvoorbeeld
zo nemen als hij was: met al zijn dromen en gedachten, dan beseffen we dat de sterren
om het licht graviteren. De Zon is vooral de grote Lichtbron van de Wereld. De
wiskundigen zullen daar vervolgens een aantrekkende massa van maken. Het licht
in de hoogte is het principe van het midden. Het heeft zulk een grote waarde in de
hiërarchie van beelden! Voor de verbeelding graviteert de wereld rond een waarde.

*
**

De man, de vrouw, de kinderen / Aan de vliegende tafel / Steunend op een wonder / Dat naar
een verklaring zoekt. (Jules Superveille: Gravitations).
Ik hervind mij aan mijn gewone tafel / Op de bebouwde aarde / Die de maïs en de kuddes
geeft. / Ik hervond ook de gezichten om mij heen / Met de volten en de holtes van de waarheid.
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De avondlijke lamp op de gezinstafel is ook het centrum van een wereld. De door
de lamp verlichte tafel is op zichzelf al een kleine wereld. Moet een dromer-filosoof
niet vrezen dat wij door onze indirecte belichtingen het centrum van de avondlijke
kamer uit het oog verliezen? Zal het geheugen dan de gezichten van weleer bewaren
Avec les pleins et les creux de la vérité.

Wanneer je het hele gedicht van Superveille in zijn opstijging naar de sterren en zijn
terugkeer naar de mensenwereld hebt gevolgd, merkje dat de vertrouwde wereld het
nieuwe reliëf van een schitterend kosmische miniatuur krijgt. Nooit geweten dat de
vertrouwde wereld zo groot was. De dichter heeft ons laten zien dat het grote niet
onverenigbaar is met het kleine. En je denkt aan Baudelaire die met betrekking tot
de lithografieën van Goya kon spreken van ‘geweldig grote schilderijen in miniatuur’
en van een schilder op email, Marc Baud, kon zeggen: ‘hij maakt grote dingen in het
kleine’.
In feite zijn, zoals we nog zullen zien wanneer we meer speciaal de beelden van
de onmetelijkheid behandelen, het minuscule en onmetelijke gelijkluidend. De dichter
is altijd bereid zowel in het groot als in het klein te lezen. Zo heeft de kosmogonie
van iemand als Claudel zich dankzij beelden snel de terminologie - zoniet het denken
- van de hedendaagse wetenschap eigen gemaakt. Claudel schrijft in Les cinq grandes
odes:
‘Zoals men de spinnetjes of bepaalde insectenlarven als edelstenen ziet die goed
opgeborgen zitten in hun foedraal van watten en satijn,
Zo heeft men mij een heel nest zonnen laten zien die nog helemaal verward zaten
in de koude plooien van de nevel.’
Of een dichter door een microscoop kijkt of door een telecoop, hij ziet altijd
hetzelfde.

IX
De verte doet overigens op alle punten van de horizon miniaturen ontstaan. Wanneer
de dromer deze schouwspelen van het weidse landschap voor zich heeft, tekenen
deze miniaturen zich af als nesten van eenzaamheid waarin hij droomt te leven.
Zo schrijft Joe Bosquet: ‘Ik zink weg in de minuscule dimensies die door de afstand
worden bepaald, en voel een onrust als ik mijn eigen onbeweeglijkheid die mij verlamt
afmeet aan deze inkrimping.’ (Le meneur de lune) Aan zijn bed gebonden springt
de grote dromer over de tussenliggende ruimte om ‘te verzinken’ in het kleine. De
verloren dorpen aan de horizon worden woonoorden voor de blik. De verte lost niets
op. Integendeel, zij verzamelt in een miniatuurbeeld een land waar men graag zou
wonen. In de miniatuurbeeldjes van de verte beginnen disparate dingen ‘zich aaneen
te voegen’. Ze laten zich dan door ons ‘in bezit nemen’

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

110
en verloochenen de verte die hen geschapen heeft. Wij bezitten ze op afstand, en hoe
ongestoord!
Met deze miniaturen aan de horizon zou je de scenes in kerktorendromerijen
moeten vergelijken. Ze komen zo vaak voor dat ze al banaal lijken. Schrijvers merken
ze en passant op en doen nauwelijks moeite er variatie in aan te brengen. En toch,
wat een les in eenzaamheid! De mens in de eenzaamheid van de kerktoren kijkt naar
de mensen diep onder zich die op het in de zomerzon blakerende plein ‘ronddarren’.
De mensen zijn ‘zo klein als vliegen’, ze bewegen lukraak ‘als mieren’. Zulke
afgezaagde vergelijkingen worden achteloos gebruikt in veel teksten waar een
kerktorenmijmering in voorkomt. Niettmin moet een fenomenoloog van het beeld
oog houden voor de extreme eenvoud van zo'n meditiatie die de dromer zo
gemakkelijk losweekt van de drukke wereld. Zonder dat het hem veel kost krijgt de
dromer een indruk van wat heersen is. Maar wanneer de hele banaliteit van zulke
dromerij genoegzaam is opgemerkt, kan men toch vaststellen dat ze iets specifieks
uitdrukt van de eenzaamheid van de hoogte. In een besloten ruimte leidt de
eenzaamheid tot andere gedachten. Zij ontkent de wereld anders. Zij heeft geen
concreet beeld voor het heersen. Vanaf de hoogte van zijn toren miniaturiseert de
filosoof van het heersen het universum. Alles is klein, dus is hij groot. Hij staat hoog,
dus is hij groot. De hoogte van zijn standpunt is een bewijs van zijn eigen grootheid.
Hoeveel topo-analytische stellingen zou je moeten toelichten om het hele werk
van de ruimte in ons te beschrijven. Een beeld kan niet gemeten worden. Het spreekt
weliswaar de taal van de ruimte, maar verandert toch telkens van formaat. De kleinste
waarde breidt het uit, verheft het, vermenigvuldigt het. En de dromer voegt zich naar
zijn beeld. Hij zuigt de hele ruimte van zijn beeld in zich op. Of hij trekt zich terug
in het miniatuurformaat van zijn beelden. Aan de hand van elk beeld zouden we,
zoals de metafysici zeggen, ons zo-zijn opnieuw moeten bepalen, op gevaar af dat
we in ons soms alleen maar een miniatuur van het zijn vinden. Op dit aspect van ons
probleem komen we in een later hoofdstuk terug.

X
Omdat wij al onze gedachten op de problemen van de ruimtebeleving concentreren,
hangt de miniatuur voor ons uitsluitend met de beelden van het gezichtsvermogen
samen. Maar de causaliteit van het kleine raakt alle zintuigen en je zou voor elk
zintuig een aparte studie van de desbetreffende ‘miniaturen’ moeten uitvoeren. Voor
zintuigen als de smaak en de reuk is het probleem wellicht zelfs nog interessanter
dan voor het gezichtsvermogen. Het zien verkort de drama's. Maar een reukspoor,
een zwakke geur, kan in de wereld van de verbeelding de hele sfeer bepalen.
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De problemen van de causaliteit van het kleine zijn natuurlijk door de psychologie
van de zintuiglijke waarnemingen onderzocht. Op een heel positieve manier bepaalt
de psycholoog heel zorgvuldig de verschillende drempels die de functies van de
verschillende organen afbakenen. De drempels kunnen bij verschillende individuen
anders liggen, maar ontegenzeggelijk bestaan ze. Het begrip drempel is een van de
duidelijkste objectieve begrippen die er in de moderne psychologie bestaan.
In deze paragraaf willen we onderzoeken of de verbeelding niet een appèl op ons
doet onder de drempel, of de voor innerlijke stemmen hypergevoelige dichter, wanneer
hij vormen en kleuren tot spreken brengt niet dingen hoort die niet meer waarneembaar
zijn. In dat opzicht zijn er te veel paradoxale metaforen om na te laten ze systematisch
te onderzoeken. Ze moeten een zekere realiteit terugkrijgen, een zekere
fantasiewaarheid. We geven enkele voorbeelden van wat wij kortweg klinkende
miniaturen willen noemen.
Allereerst moeten we voorbijgaan aan de gebruikelijke verwijzingen naar de
problemen van de hallucinatie. Zulke verwijzingen naar objectieve verschijnselen,
die aan reële gedragingen zijn af te lezen en vastgelegd kunnen worden door foto's
van een door ‘ingebeelde’ stemmen angstig vertrokken gezicht, zulke verwijzingen
zouden ons alleen maar hinderen wanneer we werkelijk de gebieden van de zuivere
verbeelding willen binnengaan. De autonome activiteit van de scheppende verbeelding
krijg je volgens ons niet te pakken door middel van een mengsel van echte
waarnemingen en echte of vermeende hallucinaties. Het probleem voor ons, we
zeggen het nog maar eens, bestaat niet uit het onderzoeken van mensen maar van
beelden. En fenomenologisch kunnen we alleen overdraagbare beelden onderzoeken,
beelden die tot ons komen door een geslaagde overdracht. Zelfs wanneer de schepper
van het beeld een hallucinatie heeft gehad, kan het beeld aan ons verlangen naar
verbeelding voldoen; wij lezers hallucineren niet.
Men moet het zien als een echte ontologische verandering wanneer in vertellingen
als die van Edgar Allan Poe datgene wat de psychiater auditieve hallucinaties noemt
literaire kwaliteiten krijgt. De psychologische of psychoanalytische verklaringen
aangaande de auteur van het kunstwerk kunnen er dan toe leiden dat de problemen
van de creatieve verbeelding slecht of helemaal niet aan de orde worden gesteld. In
het algemeen verklaren feiten niet de waarden. In werken van de dichterlijke
verbeelding staan de waarden zodanig in het teken van het nieuwe dat alles wat uit
het verleden komt daarmee vergeleken levenloos lijkt. Elk geheugen moet eerst weer
met beelden worden opgeladen. We hebben in ons geheugen microfilms die pas
leesbaar worden in het levende licht van de verbeelding.
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Natuurlijk zal men te allen tijde kunnen stellen dat Edgar Allan Poe zijn verhaal De
val van het huis Usher geschreven heeft omdat hij aan gehoorhallucinaties ‘leed’.
Maar ‘lijden’ is het tegendeel van ‘scheppen’. Je kunt ervan op aan dat Poe het verhaal
niet schreef terwijl hij ‘leed’. De beelden in deze vertelling zijn op geniale wijze met
elkaar verbonden. Tussen de schaduwen en de stiltes zijn er subtiele overeenkomsten.
Voorwerpen in de nacht ‘stralen geluidloos duisternis uit’. De woorden murmelen.
Elk gevoelig oor weet dat dit proza door een dichter geschreven is, dat met name
hier de poëzie de betekenis bepaalt. Alles bij elkaar hebben we hier met een
onmetelijke miniatuur te maken, met de miniatuur van een hele kosmos die zachtjes
praat.
Over een dergelijke miniatuur van geluiden van de wereld moet de fenomenoloog
systematisch aangeven wat de orde van het zintuiglijk waarneembare te buiten gaat,
zowel wat de organen als de dingen betreft. Er is niet alleen maar een oor dat
weerklinkt, niet alleen maar een scheur die in de muur groter wordt. Er is een dode
vrouw in een kelder, een dode die niet wil sterven. Op een plank in de bibliotheek
staan zeer oude boeken die over een ander verleden vertellen dan de dromer gekend
heeft. Een onheuglijk geheugen werkt in een wereld achter de wereld. Dromen,
gedachten en herinneringen vormen tezamen één weefsel. De ziel droomt en denkt,
en stelt ze zich dan voor. De dichter heeft ons in een grenssituatie gebracht, tot aan
een grens die men niet mag overschrijden, die tussen waanzin en rede, tussen de
levenden en een dode. Het geringste geluid bereidt een catastrofe voor. De
onregelmatige windstoten bereiden de chaos der dingen voor. Gemurmel en rumoer
liggen dichtbij elkaar. Het is een lesje ontologie van het voorgevoel. We maken
kennis met het voor-gehoor. Er wordt van ons verwacht dat we de zwakste tekens
ter kennis nemen. Alles is voorteken voordat het in deze kosmos van de
grenservaringen een verschijnsel wordt. Hoe zwakker het voorteken, des te meer
betekenis het heeft, omdat het een oorsprong aanduidt. Wanneer we al deze
voortekenen als oorsprongen opvatten, lijken ze onophoudelijk de vertelling te
beginnen en opnieuw te beginnen. We krijgen hier elementair onderricht in genialiteit.
Het verhaal eindigt ermee dat het in ons bewustzijn begint, en zodoende wordt het
een rijke bron voor de fenomenoloog.
En hier ontwikkelt zich het bewustzijn, niet in de betrekkingen tussen mensen betrekkingen die door de psychoanalyse meestal tot basis van haar waarnemingen
worden gemaakt. Hoe kun je je met de mens bezighouden als je met een bedreigde
kosmos geconfronteerd wordt? En alles leeft in de vóórbevingen van een huis dat
op instorten staat, tussen muren die als ze instorten een dode voorgoed zullen
begraven.
Maar deze kosmos is niet reëel. Hij bezit, om een woord van Poe te gebruiken,
een ‘zwavelige’ idealiteit. De dromer creëert hem bij elke golf-
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beweging van zijn beelden. De Mens en de Wereld, de mens en zijn wereld zijn
elkaar dan uiterst nabij, want de dichter is in staat ze te tonen op het momenten dat
ze elkaar zo dicht mogelijk genaderd zijn. Mens en wereld zijn door gevaren met
elkaar verbonden. Ze vormen voor elkaar een gevaar. Dat alles hoor je, voorvoel je
in het ondergrondse gemurmel van het gedicht.

XI
Maar onze demonstratie van het realiteitsgehalte van dichterlijke miniaturen zal
waarschijnlijk eenvoudiger zijn als we minder gecompliceerde miniaturen nemen.
We kiezen daarom voorbeelden die in een paar dichtregels besloten liggen.
De dichters voeren ons vaak in de wereld van onmogelijke geluiden binnen zodat
men ze gemakkelijk als vrijblijvende fantasieën kan afdoen. Men glimlacht en gaat
verder. En toch heeft de dichter zijn gedicht meestal niet als een spel gezien, want
de beelden worden geleid door een mij onbekende zachtheid.
René-Guy Cadou, die in het Dorp van het gelukkige huis woont, kon schrijven:
Je hoort de bloemen van het kamerscherm sjilpen. (Hélène ou le règne végétal)
Want alle bloemen spreken, zingen, zelfs degene die alleen maar getekend zijn.
Men kan geen bloem of vogel tekenen en blijven zwijgen.
Een andere dichter zegt:
Zijn geheim was
De bloem te horen
Haar kleur te dragen.*

Ook Claude Vigée hoort, zoals zoveel dichters, het gras groeien. Hij schrijft:
Ik hoor
Een jonge notenboom
Groen worden.

Zulke beelden moeten minstens in hun reële uitdrukkingsvorm serieus genomen
worden. Ze ontlenen hun hele wezen aan de dichterlijke uitdrukking. Men zou aan
hun zijnswijze afbreuk doen door ze op een realiteit te willen betrekken, al is het
maar een psychologische. Ze beheersen de psychologie. Ze beantwoorden aan geen
enkele psychologische impuls behalve de pure uitdrukkingsdrang, op een vrij moment
van het bestaan, wanneer men in de natuur alles hoort wat niet kan spreken.
Zulke beelden hoeven niet waar te zijn. Ze zijn. Ze hebben het absolute van het
beeld. Ze hebben de grens overschreden die de voorwaardelijke sublimering van de
absolute sublimering scheidt.

*

Nol Bureau, Les mains tendues.
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Maar zelfs wanneer men van de psychologie uitgaat, is de overdracht van
psychologische indrukken aan de poëtische uitdrukking soms zo subtiel dat men
geneigd is iets wat pure expressie is op een psychologische bron terug te voeren.
Moreau (de Tours) kan in een psychopathologische studie* de verleiding niet weerstaan
Théophile Gautier te citeren die als dichter zijn impressies van de hasjiesjroes
weergeeft: ‘Mijn gehoor,’ zegt Théophile Gautier, ‘had zich op wonderbaarlijke
wijze ontwikkeld; ik hoorde de galmende kleuren; groene, rode, blauwe, gele klanken
in volledig van elkaar gescheiden golven.’ Maar Moreau is niet lichtgelovig en merkt
op dat hij de woorden van de dichter citeert ‘ondanks de dichterlijke overdrijving
waardoor ze, dat behoeft geen speciale vermelding, gekenmerkt zijn.’ Maar voor wie
is dan het document bedoeld? Voor de psycholoog of voor de filosoof die poëtische
verschijnselen bestudeert? Anders gezegd, wie ‘overdrijft’ hier: de hasjiesj of de
dichter? Zo mooi kan de hasjiesj op z'n eentje niet overdrijven. En wij rustige lezers,
die alleen via de literatuur ‘gehasjt’ zijn, zouden de kleuren niet horen vibreren als
de dichter ze ons niet - met een supragehoor - had laten horen.
Hoe dan te zien zonder te horen? Er zijn gecompliceerde vormen die zelfs in ruste
geluid maken. Wat in elkaar gedraaid zit blijft knarsend kronkelen. En Rimbaud wist
dat:
Hij hoorde het schurftige latwerk knarsen.
(De zevenjarige dichters)

De legenden van de mandragora - de alruinwortel - liggen al in haar vorm besloten.
Wat heeft ze geschreeuwd toen men haar uitrukte, deze wortel in mensengedaante.
En wat een klinkergekletter in haar naam voor een oor dat droomt! De woorden, de
woorden zijn schelpen vol geraas. Wat een verhalen in de miniatuur van één woord!
En in gedichten vibreren grote golven van stilte. In een kleine dichtbundel met
een mooi voorwoord van Marcel Raymond concentreert Péricle Patocchi het zwijgen
van de verre wereld in een enkele dichtregel:
In de verte hoor ik de bronnen van de aarde bidden
(Twintig gedichten)

Er zijn gedichten die in zwijgen uitmonden zoals men in het geheugen afdaalt. Zoals
het grote gedicht van Milosz:
Terwijl de grote wind de namen van dode vrouwen krijst
Of het geluid van oude regenbuien op een weg

Hier is nergens behoefte aan nabootsende poëzie zoals in Les Djins, het even beroemde
als mooie gedicht van Victor Hugo. Het is vooral het zwijgen dat de dichter dwingt
tot luisteren. Daarom is de droom intiemer. Je weet niet meer waar het zwijgen zit:
in de verre wereld of in het onme-

*

J. Moreau (de Tours), Du haschish et de l'aliénation mentale, 1845.
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telijke verleden? Het zwijgen komt van verder dan een wind die gaat liggen of een
regen die minder wordt. In een ander gedicht heeft Milosz een onvergetelijke regel:
De geur van het zwijgen is zo oud...

Ach, aan hoeveel zwijgen moet je als je ouder wordt terugdenken!

XII
Het is niet gemakkelijk de grote waarden van zijn en nietzijn te definiëren. Waar is
bijvoorbeeld het zwijgen geworteld? Is het een overwinning van het nietzijn of een
beheersing van het zijn? Het is ‘diep’. Maar waar zit de wortel van die diepte? In het
universum waar de bronnen bidden die gaan ontspringen, of in het hart van een mens
die geleden heeft? En op welke hoogte van het zijn moeten de oren die horen zich
openen?
Als filosoof van het adjectief zijn wij gevangen in de verwarrende dialectiek van
het diepe en grote; van het oneindig verkleinde dat verdiept, of van het grote dat zich
onbegrensd uitbreidt.
Tot welke diepte van het zijn daalt niet de korte dialoog af tussen Violaine en
Mara in Annonce faite à Marie. In enkele woorden wordt er de ontologie van het
onzichtbare en onhoorbare verknoopt.
Violaine (blind) - Ik hoor...
Mara - Wat hoor je?
Violaine - Ik hoor de dingen met mij bestaan.

De toon die wordt aangeslagen is zo diep dat je lang zou moeten nadenken over een
wereld die in de diepte bestaat dankzij haar klanken, een wereld waarvan heel het
bestaan het bestaan van stemmen zou zijn. De zo fragiele en vluchtige stem kan
getuigen van de sterkste realiteiten. In de dialogen van Claudel - daar zijn gemakkelijk
talrijke bewijzen voor te vinden - neemt de stem de zekere gestalte aan van een
realiteit die mens en wereld met elkaar verenigt. Voordat je spreekt moet je luisteren.
Claudel was een goede luisteraar.

XIII
We hebben in de grootheid van het zijn de transcendentie van wat men ziet en de
transcendentie van wat men hoort met elkaar verbonden gezien. Om die dubbele
transcendentie eenvoudiger te schetsen hebben we de moed nodig van de dichter die
schrijft:
Ik hoorde hoe ik mijn ogen sloot en weer opende.*

*

Loys Masson, Icare ou le voyageur.
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heeft niet weleens zijn duim en twee voorste vingers tegen zijn oogleden gedrukt,
hard gedrukt, om na te denken, om de innerlij-
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ke stem te horen, om die ene kernachtige zin te schrijven die het ‘wezen’ van zijn
gedachten formuleert? Het oor weet dan dat de ogen gesloten zijn, het weet dat de
verantwoordelijkheid van het hele denkende, schrijvende wezen bij hem ligt. De
ontspanning treedt in wanneer je je oogleden weer opent.
Maar wie beschrijft ons de mijmeringen van de gesloten, halfgesloten en wijdopen
ogen? Wat moet je van de wereld bewaren als je je voor transcendenties open wilt
stellen? In het boek van J. Moreau, dat al meer dan een eeuw oud is, staat te lezen:
‘Men hoeft bij bepaalde ziektes slechts de oogleden te luiken om in waaktoestand
gezichtshallucinaties op te wekken.’ J. Moreau citeert Baillarger en voegt eraan toe:
‘Het luiken van de oogleden lokt niet alleen gezichtshallucinaties maar ook
gehoorhallucinaties uit.’
Wat voor mijmeringen roep ik op wanneer ik deze observaties van de goede oude
artsen met de woorden van een zo gevoelige dichter als Loys Masson vergelijk? Wat
een fijn gehoor heeft de dichter! Hoe meesterlijk bespeelt hij deze droom-apparaten:
zien en horen, ultra-zien en ultra-gehoor, zichzelf zien horen.
Een andere dichter leert ons als het ware naar ons horen te luisteren: ‘Luister goed.
Niet naar mijn woorden, maar naar het tumult dat in je lichaam opsteekt wanneer je
naar jezelf luistert.’* Daumal geeft daarmee een vertrekpunt voor een fenomenologie
van het woord ‘luisteren’.
Wanneer we alle documenten van de fantasie en de met woorden en de vluchtigste
indrukken spelende mijmering bereidwillig tot ons nemen, bevestigen wij eens temeer
ons voornemen om oppervlakkig te blijven. We onderzoeken alleen maar de dunne
laag waar beelden ontstaan. Vermoedelijk kan het teerste en minst consistente beeld
diepe trillingen aan het licht brengen. Maar er zou een ander type onderzoek nodig
zijn om de metafysica van al deze hogere lagen van onze gewaarwordingen
tevoorschijn te halen. Er zou in het bijzonder een groot boek nodig zijn om te vertellen
hoe het zwijgen tegelijk de tijd van de mens, de taal van de mens en het zijn van de
mens vormt. Dat boek is geschreven: lees maar De wereld van het zwijgen** van Max
Picard (1948).
- ‘La miniature’, hoofdstuk VII uit La poétique de l'espace, 1957.
VERTALING: JACQ VOGELAAR

*
**

René Daumal, Poésie noire, poésie blanche.
Max Picard, Die Welt des Schweigens, 1948 (De wereld van het zwijgen, Lochum: De
Tijdstroom, 1950).
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Jacq Vogelaar
Bachelard, filosoof van het adjectief
Naschrift bij ‘De miniatuur’
In het (hiernavolgende) voorwoord bij Psychoanalyse van het vuur - en met het oog
op alle boeken die nog zouden volgen mag het als waarschuwing vooraf gelden staat het met grote letters: dit is een verzameling dwaasheden, een eerste aanzet. Het
woord ‘sottises’ doet natuurlijk meteen aan het sottisier van Flaubert denken, de
verzameling bizarre en domme teksten, waaronder ‘Het woordenboek van pasklare
ideeën’ en ‘De catalogus van ideeën’, die het zelfrijzende magazijn zou worden
waaruit Flaubert putte voor zijn eindeloze roman Bouvard en Pécuchet. In de lijn
van Flauberts Encyclopedie van de domheid werkten ook Karl Kraus en Roland
Barthes. In zijn Mythologieën verwijst Barthes in het hoofdstukje ‘Wijn en melk’
rechtstreeks naar Bachelard, in zinnen die zo in Flauberts Woordenboek hadden
gepast: ‘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.’
Wie weet, zijn alle boeken die Bachelard geschreven heeft na zijn waarschuwing
vooraf in 1937, toen hij afscheid nam van de wetenschap en naar de literatuur overliep,
in de eerste plaats of ook verzamelingen dwalingen, misverstanden en
waandenkbeelden. Lessen ‘zelfkritische ironie’ zoals hij het in de slotalinea van
hetzelfde voorwoord noemde. Zelfkritiek betrof vooral intuïtieve opvattingen: de
spontane invallen, de impuls tot directe uitingen van gevoelens en gewaarwordingen;
bedreigingen, zoals Bachelard zegt, voor het inductieve denken, ‘gevaren die
wetenschappelijke kennis bedreigden door primitieve indrukken, sympathieën en
ongerichte dromen’. Hij attendeerde erop dat zelfs in het hoogst theoretische en meer
sophisticated denken nog archaïsche beelden meespelen, hoe onbewuster hoe sterker.
De titel van zijn eerste boek over de verbeelding was een verkorte formule van zijn
feitelijke werkopdracht: een psychoanalyse van de opvattingen over vuur, een analyse
- allereerst door middel van een demonstratie - van subjectieve overtuigingen en
vermommingen: in literaire en wetenschappelijke gedaanten of die van intuïtief
denken en gezond verstand. De lezer van Bachelard
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zij gewaarschuwd: hij geeft niet zomaar een keur aan beelden die in de loop der tijden
door vuur, water, aarde en lucht worden opgeroepen, maar laat zien hoe het zicht op
de elementen en op de creatieve beelden die ze kunnen opwekken ontnomen wordt
door - ja, inderdaad, beelden, omgeven als ze zijn door een laag van woorden,
gevoelsreacties, voorstellingen, epitheta, ideeën, theorieën. Bachelard is in zekere
zin een archeoloog, zij het dat hij er niet van uitgaat onder de aangekoekte
betekenissen vanzelf een oorspronkelijk beeld te vinden, maar weet dat het kijken
pas na het opruimingswerk kan beginnen en dat het dan een bewust kijken wordt,
waarneming in het kwadraat. Het is niet overbodig hier aan een tweede, bij Bachelard
meer impliciete waarschuwing te herinneren, en ook daarin is hij met een Kraus en
Barthes verwant, dat hij niet bij voorbaat zegt te weten wat dom en origineel is. Hij
is dialecticus genoeg om te weten dat zelfs in de meest afgezaagde frase een kern
van ter zake doende observatie kan steken, of zoals Kraus het formuleerde: Abgründe
dort wo Gemeinplätze sind. Bachelards dialectus kijkt scheel, of scheef, met twee
verschillende oogmerken.
De eerste lering die ik geneigd ben hieruit te trekken is mijn eigen lectuur van een
boek als Poëtica van de ruimte met scheve ogen te bezien. Om die reden is mijn
vertaling van het voorwoord bij De psychoanalyse van het vuur ironischer uitgevallen,
je kunt ook zeggen: voorzichtiger of ambivalenter dan de vertaling in de Nederlandse
uitgave van 1990 - ook meer dan die van het hoofdstuk ‘De miniatuur’. Ironie is een
zijdelingse kritiek, vanuit de mondhoek ook. Het is in de geest van Bachelard zelf
wanneer je de aanhalingstekens van zijn citaten geen moment uit het oog verliest.
Hij parafraseert zelden, een teken dat hij afstand wenst te bewaren tot de passages
die hij aanhaalt. De citaten dienen ook niet ter illustratie of als bewijs van zijn
redeneringen. Hij behandelt ze net zoals hij beelden ziet: niet als aanhangsel van iets
anders, maar als dingen met een eigen werkelijkheid, als documenten, zoals hij ze
ook wel noemt. En bij elk citaat - een miniatuur: een tekst in het klein - legt hij zijn
oor te luisteren om het inwendige te ausculteren; niet voor niets heeft hij het ook
over auditieve miniaturen; ook in de geschreven tekst komt het immers op de toon
aan. Het hele hoofdstuk over de miniatuur draait om de vraag: wat voor groots bergt
wellicht het kleine? Wie stilstaat bij een dichtregel of een passage van Cyrano de
Bergerac, Hesse, Valéry, Michaux vangt als hij geluk heeft een glimp op van de
bijzondere en soms enorme gebeurtenissen die er plaats vinden in zo'n wereld in het
klein. Misschien, je kunt nooit weten, ook niet bij clichés: meestal kletst de dichter
maar raak, papegaait hij eeuwenoude wijsheden en stijlbloempjes na - juist als het
om spontane en o zo orginele beelden en vergelijkingen gaat - maar de woorden zijn
soms sneller of juist trager dan de schrijver, en de verbeelding
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maakt krachten vrij die, al is het maar door de kier van literaire vormen, de lezer
deelgenoot maken van de originaliteit van de verbeelding, die ongrijpbare vorm- en
gedaanteverandering, waardoor ze zich van de voorstelling en het denken in begrippen
onderscheidt. Zo hij die impliciet zelf al niet geeft, zou er van Bachelards methode
van citeren, of van zijn methode die uit citeren bestaat, een kleine fenomenologie te
schrijven zijn: een les in behoedzaamheid, in uitglijden over of doodvallen op een
komma. Filosoof van het adjectief, aldus het onderschrift bij een ironisch zelfportret
in dit hoofdstuk. Al even typerend is de manier waarop de fenomenoloog zich in het
begin spiegelt aan een negentiende-eeuwse babbelzieke botanicus, die hij citeert om
te demonstreren hoe een geleerde niet meer kan kijken als hij in de natuur alleen
maar zijn matrimoniale wensdromen herkent; maar de man slaat wel de spijker op
de kop als hij van het detail zegt dat het de dingen groter maakt. De filosoof van het
adjectief is natuurlijk zelf de man met de loep, die de wereld als nieuw ziet: door
belang te hechten aan iets (kleins) maakt hij het al belangrijk; dat staat dwars op de
normale verhoudingen waarbij groot de hoofdzaak is en klein bijzaak. Je kunt het
ding of de noemer van het ding onmiddellijk bij de kop of een van de koppen pakken;
het adjectief is een handvat. De dichter maakt soms rare sprongen; als hij al te speels
of willekeurig is neemt Bachelard hem niet al te serieus. Maar als lezer beschikt hij
over de macht om niet alleen de sprong maar het springen als zodanig - en als het
om een beeld gaat: het ontspringen - in een vertraagde opname te bevriezen, eenvoudig
door langzaam te lezen, te herlezen, te herzien. Ook weer om zich te onderscheiden
van een gewone exegeet of analyticus, rangschikt Bachelard dit langzame lezen minder opgaan in de tekst dan op de beelden die hij oproept weg te dromen - onder
het mijmeren, een manier van denken die vooral qua houding iets van dagdromen
wegheeft, zij het dat het minstens evenzeer een kwestie van concentratie is. Zo'n
manier van lezen neemt de tekst wel woordelijk maar niet letterlijk, ze gaat er niet
in op, en is praktisch tegengesteld aan de intuïtie, die altijd onmiddellijk globaal
denkt* zodat het object onder een dekbed van speculaties verdwijnt. De wetenschap
moet het hebben van de herhaling van observaties, ze ziet nooit iets voor het eerst de poëtische blik gaat het om de eerste blik, en daarvoor moet ruimte geschapen te
worden door de neerslag van alle voorafgaande kijken, projecteren en vooral nietkijken
op te ruimen.
Maar ik heb het over het hoofdstuk ‘De ruimte’. Ik herhaal alleen maar

*

‘Wat een dialectiek is daar in het spel tussen de intuïtie die altijd in het groot denkt en die
van het werk dat wars is van overdaad! De intuïtionisten omvatten alles in één blik, terwijl
details altijd alleen maar één voor één ontdekt en gerangschikt kunnen worden, geduldig,
met de discursieve kneepjes van de fijnschilder.’

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

120
wat hij zelf herhaaldelijk te kennen geeft: Bachelard heeft het niet over huizen en
behuizingen, ook niet over de mensen en dingen die ze bergen, maar over de beelden
die de besloten ruimtes oproepen. Die neemt hij onder de loep. In de praktijk betekent
dit dat hij geschreven ruimtes leest, waarvoor hij zijn voorbeelden voornamelijk aan
de poëzie ontleent; visuele beelden gaat hij resoluut uit de weg. De reden daarvoor
is wellicht dat uitbeelding van het geheimzinnige, ongrijpbare en beangstigende bijna
altijd ontnuchterend, rationaliserend of zelfs ontmythologiserend werkt; denk aan
de afbeeldingen van monsters, meng- en fabelwezens. Tekst is veel suggestiever,
minder omlijnd, zodat de vage associaties van overgeleverde beelden langer
doorwerken. Daarom leveren de schriftelijke bronnen Bachelard dankbaarder materiaal
voor zijn onderzoek naar de doorwerking van oerbeelden in zowel spontane associaties
als theoretische beschouwingen. De intieme huiselijke beelden die Bachelard
behandelt, of ook wel de beelden van intimiteit, zijn bij nader inzien eerder unheimlich
te noemen - bij nader inzien is een andere formulering voor kijken met de loep zoals
de aandachtige en dus trage lezer doet: een zelfportret van Bachelard als lezer van
vanzelfsprekende beelden die het niet reëel bestaande huis bevolken. Ook daardoor
wekt het boek, in het bijzonder dit hoofdstuk, de indruk dat het zich in een voorbije
wereld afspeelt. Dat komt door de voorbeelden en Bachelards eigen ervaringen, maar
ook door de omzichtige wijze van benaderen, de omtrekkende bewegingen, het
geduld, en de zorg om het object van onderzoek, het document, niet door voorbarige
en al te eenduidige interpretaties plat te slaan. Kortom, ook wat dit boek aangaat
weet ik nog zo net niet wat er aan pastiche, ironie, boosaardige onttovering en
poëtische verbeeldingskracht en gedaanteverandering in het spel is.
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Gaston Bachelard
Voorwoord bij De psychoanalyse van het vuur
Voorwoord
I
We hoeven het maar over een object te hebben en we denken dat we objectief zijn.
Maar alleen al door onze keuze zegt het object meer over ons dan wij over het ding,
en wat wij aanzien voor wezenlijke gedachten over de wereld getuigt eerder van een
onbekommerde frisheid van geest. Soms verbazen we ons over een object dat we
gekozen hebben en komen dan met de ene na de andere hypothese en dagdroom; de
meningen die we zodoende vormen wekken de indruk alsof we iets weten. Maar de
bron waaruit we putten is al niet helder: wat op het eerste gezicht evident lijkt is nog
geen fundamentele waarheid. In feite is wetenschappelijke objectiviteit alleen maar
mogelijk door allereerst te breken met het onmiddellijk gegeven object, door aan de
verleiding van een eerste keuze weerstand te bieden, door de gedachten die spontaan
opwellen een halt toe te roepen en tegen te spreken. Elke goed gedocumenteerde
objectiviteit logenstraft het eerste contact met het object. Ze vereist dat we eerst alles
kritisch bekijken: het gevoel, het gezond verstand, de automatische reacties, tot en
met de etymologie, want taal, die bedoeld is om te zingen en te verleiden, spoort
slechts zelden met het denken. Het objectieve denken moet niet verbaasd staan, maar
ironiseren. Zonder argwaan en waakzaamheid bereiken we nooit een echt objectieve
houding. Als het erom gaat mensen, gelijken, geestverwanten te onderzoeken, is
sympathie de leidraad. Maar ten aanzien van de onbezielde wereld die een ander
leven leidt dan wij, die geen van onze bekommernissen deelt en geen van onze
vreugden geniet, moeten wij de aandrang tot persoonlijke uitingen bedwingen. Poëzie
en wetenschap volgen in eerste instantie tegengestelde wegen. Het enige wat de
filosofie kan hopen is dat ze poëzie en wetenschap elkaar kan laten aanvullen, met
elkaar kan verenigen als twee tegengestelde maar gelijkwaardige partijen. Tegenover
de openhartige dichterlijke geest moeten we daarom de zwijgzame wetenschappelijke
geest plaatsen waarvoor antipathie bij voorbaat als een gezonde voorzorgsmaatregel
geldt.
Wij willen hier een probleem bestuderen ten aanzien waarvan nog nie-
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mand ooit een objectieve houding heeft bereikt, een probleem dat meteen zo
verleidelijk is dat het zelfs de meest rechtlijnige geesten definitief van hun stuk brengt
en telkens weer naar de schoot van de poëzie terugvoert, waar mijmeringen de plaats
van gedachten innemen en gedichten stellingen bevatten. Het gaat om het
psychologische probleem dat gevormd wordt door onze opvattingen over het vuur.
Dat probleem lijkt ons zó direct psychologisch dat wij zonder aarzelen spreken van
een psychoanalyse van het vuur.
De hedendaagse wetenschap heeft dit werkelijk fundamentele probleem waarvoor
de naïeve geest zich door verschijnselen van het vuur gesteld ziet, bijna volledig
links laten liggen. In de chemische handboeken zijn de hoofdstukken over het vuur
mettertijd steeds korter geworden. En in de meeste moderne scheikundeboeken zoek
je tevergeefs naar een studie over het vuur en over de vlam. Het vuur is geen
wetenschappelijk onderwerp meer. Het vuur is iets dat onmiddellijk in het oog springt
en als primair onderwerp heel wat andere verschijnselen verdringt, maar het biedt
een wetenschappelijke studie geen enkel perspectief. Het lijkt ons daarom vanuit
psychologisch oogpunt leerzaam de inflatie van deze fenomenologische waarde te
traceren en na te gaan hoe een probleem waarmee het wetenschappelijke onderzoek
eeuwenlang geworsteld heeft, opeens opgesplitst of opgedoekt is zonder dat het ooit
is opgelost. Wanneer je aan ontwikkelde mensen of zelfs geleerden vraagt, zoals ik
menigmaal gedaan heb: ‘Wat is vuur?’, krijg je vage of tautologische antwoorden
die een onbewuste echo zijn van de oudste en wildste filosofische theorieën. De reden
is dat de vraag gesteld wordt op een gebied waar pure objectiviteit niet bestaat, waar
persoonlijke intuïtie en wetenschappelijke experimenten door elkaar lopen. We zullen
nauwkeurig aangeven dat aan intuïtieve opvattingen over vuur - meer dan over welk
ander onderwerp ook - ernstige bezwaren kleven. Terwijl het om een probleem gaat
waarvoor experimenten en metingen vereist zijn, worden er onmiddellijk opinies op
losgelaten.
In een al wat ouder boek* hebben wij geprobeerd ten aanzien van
warmteverschijnselen een duidelijke richting aan te wijzen waarin wetenschappelijke
objectiviteit gezocht moet worden. We hebben aangetoond hoe meetkunde en algebra
met hun abstracte vormen en principes beetje bij beetje een weg hebben gebaand
voor wetenschappelijke experimenten. Maar nu willen we de andere kant bekijken
- niet de objectieve weg volgen maar de subjectieve - om een voorbeeld te geven
van het dubbele perspectief dat je kunt toepassen op alle problemen die door ken-

*

Gaston Bachelard: Étude sur l'évolution d'un problème de physique: la propagation thermique
dans les solides, 1927.
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nis van een specifieke en zelfs scherp afgebakende realiteit worden opgeworpen. Als
we gelijk hadden wat de reële betrokkenheid van subject en object aangaat, dan zou
er een duidelijker onderscheid gemaakt moeten worden tussen peinzende mens en
denker, ook al weten we dat dit onderscheid nooit volledig zal zijn. Wij willen hier
in elk geval de peinzende mens bestuderen, een mens die bij de haard zit te mijmeren,
op z'n eentje starend in het vuur, zich bewust van zijn eenzaamheid. We hebben dan
alle gelegenheid op de gevaren te wijzen die wetenschappelijke kennis bedreigen
van de kant van primitieve indrukken, gevoelens van sympathie en ongerichte dromen.
Het zal niet moeilijk zijn de waarnemer te observeren om de principes van die
waarneming in het kwadraat te ontwaren, of liever gezegd van een gehypnotiseerde
waarneming, want dat is kijken naar het vuur altijd. Die toestand van lichte hypnose,
waarvan we hebben ontdekt dat ze altijd voorkomt, is natuurlijk uitermate geëigend
voor een psychoanalytisch onderzoek. De wind hoeft maar op een winteravond om
het huis te waaien en een helder vuur is voldoende om een droeve ziel ertoe te brengen
zowel zijn herinneringen als zijn verdriet uit te spreken:
C'est à voix basse qu'on enchante
Sous la cendre d'hiver
Ce coeur, pareil au feu couvert,
Qui se consume et chante.*
Toulet

II
Dit boek is weliswaar gemakkelijk wanneer men het zin voor zin leest, maar ons lijkt
het ondoenlijk er een goed opgebouwd geheel van te maken. Een overzicht van
menselijke dwalingen is een onmogelijke onderneming, temeer daar een taak als de
onze wars is van historische overzichten. Inderdaad zijn de aloude voorwaarden voor
het mijmeren door de hedendaagse wetenschappelijke ontwikkeling niet opgeheven.
Buiten zijn vak valt ook de geleerde terug op primitieve waardeoordelen. Het zou
daarom zinloos zijn een historische beschrijving te geven van een denken dat
voortdurend met de resultaten van de wetenschapsgeschiedenis in tegenspraak is.
Een deel van ons werk zal er juist uit bestaan aan te tonen dat in het mijmeren
voortdurend primitieve thema's terugkeren en een primitieve geest actief is in weerwil
van de successen van het ontwikkelde denken, zelfs ondanks alles wat
wetenschappelijke experimenten bewijzen.

*

Met zachte stem wordt dit hart / onder de winteras / betoverd, gelijk het smeulend vuur / dat
langzaam uitgaat en zingt.
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We zoeken evenmin ons heil in een ver verleden toen het vuur verafgood werd.
Interessanter dan een al te gemakkelijke beschrijving daarvan is de vaststelling dat
die idolatrie in het verborgene altijd is blijven voortbestaan. Daarom zullen de
documenten die wij raadplegen onze stelling beter kunnen bewijzen naarmate we
onze eigen tijd naderen. Naar zulke documenten zoeken wij in de geschiedenis, naar
sporen van verzet tegen de psychologische evolutie: de oude man in het kleine kind,
het kleine kind in de oude man, de alchemist achter de ingenieur. Maar omdat voor
ons het verleden onwetendheid is en het mijmeren onvermogen, is ons doel: de geest
te genezen van zijn zelfgenoegzaamheid, los te rukken van het narcisme waartoe
ogenschijnlijke evidentie hem verleidt, hem andere zekerheden te bieden dan bezit,
andere overtuigingskrachten dan geestdrift en enthousiasme, oftewel bewijzen die
meer zijn dan vlammen!
Maar hiermee is genoeg gezegd om de zinvolheid voelbaar te maken van een
psychoanalyse van de subjectieve overtuigingen aangaande de kennis van de
verschijnselen van het vuur, kortom, van een psychoanalyse van het vuur. We zullen
onze algemene stellingen nader toelichten met concrete argumenten.

III
Bij wijze van waarschuwing willen we hier echter nog iets aan toevoegen. Wanneer
onze lezer dit boek gelezen heeft, zal hij niets méér weten. Dat zal misschien niet
helemaal onze fout zijn, maar het is eerder domweg de prijs die we voor de gevolgde
methode moeten betalen. Wanneer we de aandacht op onszelf richten, wenden wij
ons af van de waarheid. Wanneer we innerlijke ervaringen opdoen, komen we
onvermijdelijk in tegenspraak met de objectieve ervaring. Nogmaals, dit boek vol
confidenties zal een aaneenrijging van misvattingen zijn. Het biedt dus een voorbeeld
van de speciale psychoanalyse die volgens ons nuttig is als basis voor alle objectieve
studies. Het is een illustratie van de algemene stellingen die wij verdedigd hebben
in een recent boek over De vorming van de wetenschappelijke geest (La Formation
de l'esprit scientifique: contribution à une psychanalyse de la connaissance objective,
1937). De scholing van de wetenschappelijke geest zou erbij gebaat zijn wanneer op
die manier de verleidingen zichtbaar gemaakt worden die het inductieve denken
misleiden. Het zou niet moeilijk zijn, voor het water, de lucht, de aarde, het zout, de
wijn en het bloed te doen wat wij hier voor het vuur hebben gedaan. Eerlijk gezegd
zijn deze substanties, waarvan de waarde onmiddellijk wordt aangevoeld en die voor
een objectieve studie een veel minder algemeen onderwerp vormen, minder duidelijk
dubbelzinnig - minder duidelijk subjectief en objectief - dan het vuur; maar de indruk
die ze wekken is niettemin misleidend, omdat ze schijnbaar waar-

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

125
den bezitten die niet ter discussie staan. Het zou moeilijker maar ook vruchtbaarder
zijn de psychoanalyse te baseren op meer doordachte, minder spontane en derhalve
minder gevoelsmatige evidenties dan ‘substantialistische’ ervaringen. Als we het
geluk hadden mededingers te vinden, zouden we hen willen verplichten vanuit
hetzelfde gezichtspunt van een psychoanalyse van de objectieve kennis de begrippen
totaliteit, systeem, element, evolutie en ontwikkeling te bestuderen.... Het zou niet
moeilijk zijn aan te tonen dat zulke begrippen gebaseerd zijn op heterogene en
individuele waardeoordelen, die onmiskenbaar gevoelsmatig van toon zijn. In alle
voorbeelden zou men ontdekken dat de theorieën die door geleerden of filosofen al
of niet gemakkelijk geaccepteerd worden, berusten op vaak zeer naïeve overtuigingen.
Zulke onbetwiste overtuigingen zijn evenzovele schijnwaarheden die parasiteren op
de door hen vertroebelde echte inzichten die de geest al redenerend moet zien te
vergaren. Iedereen zou moeten proberen in zichzelf die onbetwiste overtuigingen te
vernietigen. Iedereen moet leren te ontkomen aan de starre denkgewoontes die door
dagelijkse ervaringen gevormd zijn. Nog zorgvuldiger dan zijn fobieën moet iedereen
zijn ‘filieën’ bestrijden, zijn voorkeur voor intuïtieve eerste indrukken.
We willen de lezer niet beleren, maar we zouden al met al eer van ons werk hebben
als we hem ertoe zouden kunnen brengen iets te oefenen waarin wij meester zijn:
zelfspot. In de objectieve kennis is geen enkele vooruitgang mogelijk zonder
zelfkritische ironie. Uiteindelijk hebben we maar een fractie van de documenten
laten zien die we bij het lezen van tal van oude wetenschappelijke boeken uit de
zeventiende en achttiende eeuw verzameld hebben, zodat dit boekje niet meer dan
een ruwe schets is. Wat het schrijven van onzin aangaat, zou er heel gemakkelijk
een dik boek van te maken zijn.
11 december 1937
- ‘Avant-propos’ voorin bij La Psychanalyse du feu (1938). Het boek verscheen als
Psychoanalyse van het vuur, in de vertaling van Anette Bakker, in de reeks
‘Psychoanalytische Cahiers’ (Boom, 1990).
VERTALING: JACQ VOGELAAR
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Nicolaas Matsier
Bij La flamme d'une chandelle
I
La flamme d'une chandelle
Tijdens een verblijf in Parijs, drie jaar geleden, kocht en las ik La flamme d'une
chandelle en vond het meteen zo mooi dat ik het boekje naar maar liefst twee
vriendinnen stuurde om hen in mijn geluk te laten delen. Vagelijk dacht ik erover
het te vertalen. Dat heb je nou ook weer niet zo vaak, dat je iets zo mooi vindt. Nu
het er in het kader van dit aan Bachelard gewijde nummer van Raster zowaar nog
van gekomen is ook, die vertaling, heb ik me wel afgevraagd: hoe leest een mens
eigenlijk wanneer hij voor zijn plezier leest? Want, mijn hemel, wat heb ik mezelf
(en Bachelard) vervloekt, tijdens het meer nauwkeurige lezen dat vertalen (zelfs als
het haastiger gebeurt dan je zou willen) met zich meebrengt.
De lezer is vrij, zo bleek me weer eens, om stil te staan bij wat er van zijn gading
is. Want de echte lezer, dat is natuurlijk toch de gewone. En de gewone lezer is
eigenlijk een soort van bloemlezer, meteen al. Die vist de krenten uit de pap. Hij zet
zijn appreciërende streepjes en uitroeptekens. Hij mompelt zinnetjes en bladert in
woordenboeken. Hij neemt zich, als hij zo'n boek als dat van Bachelard leest, van
alles voor: die en die nu eens echt goed te gaan lezen, en dat en dat erbij. En vergeet
vervolgens alles weer, behalve zijn grote geluk. Waarop soms wel, maar meestal
geen herlezing volgt.
Maar als je Bachelard gaat vertalen, kun je je niet beperken tot die krenten. Uit
een toch al slank boekje moet je geen lichtgewichteditie willen samenstellen. Dat is
nu juist het goed recht van de lezer, van de echte lezer. Dus heb ik tandenknarsend
vastgesteld hoe negentiende-eeuws en vooroorlogs (stilistisch) Bachelard voor een
deel nog is, hoe academisch-plichtplegend-wijdlopig-voorzichtig soms ook. Daar
moet je dus doorheen lezen en doorheen vertalen. Want de moeite waard is Bachelard
nog steeds.
Ook zelf is Bachelard trouwens een lezer die de krenten uit de pap vist. Hij gebruikt
zijn lectuur om te kunnen denken en schrijven. Wat die twee aangaat, lijkt hij wel
een beetje op zowel Kees Fens als Cornelis Verhoeven, maar dan in een en dezelfde
persoon verenigd. Hij heeft een mees-
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terlijke hand van citeren. Met het materiaal dat filosofie en vooral literatuur hem
aanleveren, of liever met datgene wat hij daaruit in gedestilleerde vorm heeft
overgehouden, weeft hij aan zijn eigen meer of minder systematische
gedachtenspinsels.
Naar mijn idee is er weinig of geen principieel verschil tussen zijn oudere en
omvangrijkere boeken zoals La psychanalyse du feu (1938), L'eau et les rêves (1942),
L'air et les songes (1944), La poétique de l'espace (1957) en het slotakkoord dat het
boekje La flamme d'une chandelle (1961) is geworden. Het jaar erna stierf Bachelard
op hoge leeftijd (1884-1962).
Na zich voor La psychanalyse du feu al aan het vuur als een van de vier elementen
te hebben gewijd, buigt Bachelard zich in zijn laatste werkstuk La flamme d'une
chandelle over wat hij het gehumaniseerde vuur noemt. Waarbij het hem gaat om
het meest simpele onderdeel daarvan: ‘het kleine licht’, namelijk de kaars, oervorm
van verlichting. De kaars, die onze avonden tot ver in de negentiende eeuw vergezeld
heeft, en die Bachelard zelf als kind, als scholier en als student nog goed gekend
heeft.
Bachelard is een ras-essayist. Hij heeft het, in cirkelende bewegingen, enerzijds
over wat werken is - dat wil hier dan vooral zeggen: lezen en schrijven, denken en
peinzen -, anderzijds over wat licht is en doet en betekent, licht in zijn
verschijningsvorm van door de mens gemaakt licht, weliswaar levend maar
gedomesticeerd licht. Het boek van Bachelard is gewijd aan het ene kleine licht dat
boek en papier beschijnt van wie daar voor die kaars zit te peinzen en te denken:
alleen, principieel alleen. Want denken, dat doe je alleen. De kaars is het gezelschap
van wie alleen is en alleen wil zijn.
Overal in zijn werk maakt Bachelard bij voorkeur gebruik van aan poëzie en
literatuur ontleende beelden, die hij scherp wenst te onderscheiden van metaforen.
Onder beelden verstaat hij iets als levende, in de taal tot werking komende, vormen
van denkend en interpreterend zien, maar hoe dan ook bezijden alle wetenschappelijke
kennis. In die beelden, die geleverd worden door dichters allereerst, liggen nieuwe
en vaak botsende ideeën besloten die ons laten zien wat we denken en laten denken
wat we zien. Maar hoe nieuw ook, die beelden hebben eigenlijk altijd een eigen
genealogie, er is altijd wel een oud beeld dat wel degelijk familie is van een
ogenschijnlijk fonkelnieuw beeld. Bachelard leidt ons, aan de hand van welgekozen
citaten, rond door zijn beeldentuin. Zijn beelden geven gezamenlijk een voorstelling,
met Bachelard als regisseur. Bachelard is dus - dit in tegenstelling tot wat hij al te
koket tegen het eind van zijn boekje lijkt te ontkennen - de ideale leraar of hoogleraar
letteren en wijsbegeerte. Wat hij natuurlijk ook in het echt is geweest.
Juist doordat Bachelard volstrekt ondogmatisch is en theorievorming
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eerder lijkt te wantrouwen dan toe te juichen, blijft hij als denker een springlevende
indruk maken - ook al zit de mot dan misschien wel een heel klein beetje in zijn stijl.
Tja, iedereen blijft als stilist toch ook altijd het kind van zijn eigen tijd, en zelfs dat
van die van zijn ouders. De stijl die jou bij wordt gebracht is altijd ouder dan jij,
watje er verder zelf nog aan mag veranderen. De generatie vóór jou spreekt nog door
jou. Maar juist daardoor is het, omgekeerd, ook de gewoonste zaak van de wereld,
dat wij, die Bachelards achterkleinkinderen hadden kunnen zijn, hem toch nog
uitstekend kunnen volgen.
Er is bij mijn weten niemand die zo schrijft als Bachelard. Hij laat zich niet resumeren
- hij demonstreert, al schrijvend, een beweeglijk denken dat nogal wars is van elke
stolling tot theoretische, en dus niet langer levende taal. Bachelard brengt een fusie
tot stand van favoriete citaten, vooral uit poëzie, met eigen schrijverij. Wat hij schrijft,
als het per se ondergebracht zou moeten worden in een genre, behoort tot de
essayistiek. Maar het is een essayistiek aan de hand van beelden, en door middel van
beelden. Het is een beeldende essayistiek. Als je uitgaat van de drie moderne genres,
verhalend proza, poëzie, essay - natuurlijk, dan is Bachelard een essayist. Hij maakt
deel uit van het kleine gezelschap van filosofen die zonder meer essayist genoemd
kunnen worden.
Maar zoals bekend worden er, in het geheimzinnige grensgebied tussen proza en
poëzie, ook wel zogenoemde prozagedichten geschreven. Zou Bachelard, een typische
grensganger, eigenlijk geen beoefenaar genoemd kunnen worden van nog een andere
tussenvorm - die van het essay-gedicht? Misschien is dat nog niet zo'n gekke
aanduiding. Bachelard schrijft essay-gedichten. Of andersom. Misschien is hij
beoefenaar van het gedicht-essay. Wat maakt het ook uit.
Het gekke is dat er voor de lezer van nu, met waarschijnlijk heel andere literaire
en ook filosofische voorkeuren dan Bachelard, toch niets verouderd is aan diens
beweeglijke denken. Ik lees zelden of nooit de romantische dichters, de idealistische
filosofen, de symbolisten, die rare Jung, de neoplatonicus Proclus die Bachelard van
ammunitie voorzien. Maar dat geeft helemaal niet. Bachelard gebruikt zijn lectuur
op een strikt persoonlijke wijze, aan de ene kant rücksichtslos, zou je kunnen zeggen,
want het gaat hem om de afzonderlijke beelden in de door hem radicaal losgemaakte
citaten. Maar anderzijds bewijst hij die citaten de meest respectvolle en nauwkeurige
eer door ze in hun letterlijke kracht tot uitgangspunt te nemen. En wat er dan gebeurt,
als iemand zo goed schrijft als Bachelard, is dat de grenzen worden uitgewist tussen
de filosofen en de dichters die gewoonlijk welkom bij jou zijn en hen die dat
gewoonlijk niet zijn - eenvoudigweg doordat je als lezer zolang als je leest je onge-
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loof opschort, of liever niet zo zeker meer bent van wat je al dan niet gelooft. Maar
misschien komt het in feite alleen maar hierdoor dat je door de knieën gaat voor de
vele schitterende aforismen die er terloops en zonder waarschuwing opflitsen in de
tekst van Bachelard. Als lezer wordt er helemaal geen instemming van je verlangd
met welke filosofische of literaire opvattingen dan ook, je hoeft alleen maar mee te
gaan in de beelden.

II
De vlam van een kaars
Een paar opmerkingen over de vertaling tot slot. Bachelard vervlecht dus nogal wat
citaten in zijn tekst. Nu staan die daar wel netjes als zodanig aangeduid, cursief of
tussen aanhalingstekens, maar Bachelard ‘werkt’, met zijn citaten. En aangezien hij
zich zo goed als steeds bedient van Franse vertalingen - van dichters en denkers spelen die vertalingen in zekere zin een hoofdrol in zijn tekst. Die vertalingen, die
ik op mijn beurt weer vertaald heb uit het Frans waarin ze figureren, fungeren in de
noten dus ook als bronnen en verwijsplaatsen.
Welnu. Het zou niet alleen een pokkenwerk zijn om al die aangehaalde plaatsen,
uit Jung, Novalis, Goethe, Proclus, Paz, Faraday, Strindberg, d'Annunzio, Dickens,
Eliot, Frazer, Nietzsche (om nog te zwijgen van volstrekt obscure dichters die
Bachelard zelf weer uit uit bloemlezingen voor de dag heeft gehaald) te gaan checken,
om ze dan zelf weer uit hun oorspronkelijke taal in het Nederlands te gaan overzetten
- het zou ook weinig nut hebben, in zoverre dat mijn vertaling van Bachelard er als
zodanig niets mee zou opschieten. Want al die vertaalde passages en verzen maken,
in het Frans waarin Bachelard ze gelezen en geciteerd heeft, nou eenmaal deel uit
van zijn eigen tekst. Ze laten zich niet goed losmaken. Dat heeft iets onbevredigends
voor de lezer, ik geef het toe. (Mocht het nog eens tot een aparte boekuitgave komen,
dan ga ik er misschien toch nog een keer aan staan.) Maar voor het goed begrip van
de tekst maakt het, en dat is het belangrijkste, helemaal niks uit.
Het zal geen enkele lezer ontgaan dat Bachelard een fijn oor heeft voor allerlei
betekenissen en nuances van betekenissen, die doorschemeren in talrijke woorden
die ons sinds lang vergezellen. De taal zelf is een thesaurus. Bachelard is ook iemand
die graag etymologiseert - je ziet hoe óók letterlijk hij allerlei woorden opvat en in
ere houdt, inclusief de abstractere. Ook dat is iets wat hem moeilijk vertaalbaar maakt.
In de woordgeslachten klinkt voor Bachelard vaak een verbeeld geslacht door. Hij
kan helemaal enthousiast worden over het feit dat een flambeau mannelijk is (in
contrast natuurlijk tot de veel kleinere en vrouwelijke chandelle) - en gelukkig is dat
toevallig dan net zo in het Nederlands. Maar de zon, in het Grieks en in het Frans
manlijk, is dat in het Ne-
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derlands niet. Dus die vrouwelijke Nederlandse zon leent zich, in de neoplatoonse
omgeving van Proclus waarin zij dient te schijnen, er minder goed toe om de Heer
te zijn van de heliotroop. Nou ja, een kniesoor die erop let (hoop ik).
Bachelard schrijft vaak met een oor dat luistert naar de ouderdom van de taal die
hij gebruikt. Hij vertelt hoe verrukt hij ooit is geweest toen hij kennis maakte met
een woordenboek van onomatopeeën, klanknabootsende woorden. Dat levert een
(overigens niet erg groot) vertaalprobleem op, daar waar Bachelard de lof zingt van
het werkwoord cli, gno, ter - dat zowel flakkeren en flikkeren als knipogen en
knipperen en misschien ook wel knapperen betekent - wat ook in het Nederlands
stuk voor stuk klanknabootsende woorden zijn. Daar staat dan een nootje van de
vertaler ter opheffing van de mogelijk lichte bevreemding.
Een heel andere aangelegenheid is het systematische - en in Nederlandse vertaling
helaas wonderlijk aandoende - gebruik van een aantal favoriete sleutelwoorden van
Bachelard. Het gaat hier om rêve, rêverie, rêveur (adjectivisch zowel als substantivisch
in druk gebruik bij Bachelard), rêvasserie, songe, onirisme, pensée, méditation,
savoir (als zelfstandig naamwoord). Rêve en songe, daar heb je al twee, ook in het
Frans overlappende, woorden waar het Nederlands er strikt genomen maar een heeft.
Ja, wij hebben nog de dagdroom, die niks met de nachtdroom te maken heeft, en
misschien een heel kleine overlap heeft, soms, met wat bij Bachelard een rêverie is;
maar toch zou ik niet denken dat de vertaler van Bachelard veel opschiet met die
dagdroom. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft Bachelard ook nog emplooi voor
het fraaie woord onirisme plus het bijbehorend adjectief onirique. Gezegend de taal
die de hand niet omdraait voor een abstractie meer of minder. Maar het Nederlands
is niet zo'n taal.
Het is vooral dat verduivelde woord rêverie, mijmering of mijmerij, dat zo frequent
voorkomt dat de lezer er, vrees ik, een beetje tureluurs van worden zal. En het is de
hele familie - werkwoorden, substantieven, adjectieven, deelwoorden - die we op
zowat elke pagina aantreffen: er zijn mijmeraars, die mijmeren of anderszins
mijmerend actief zijn, bezig met gemijmer of met het hebben of beoefenen van of
het onderhevig zijn aan mijmeringen. Er gaat een compleet universum open, waarin
dat ene vage en ongrijpbare begrip het enorm druk heeft en alomtegenwoordig is.
Nou ja, dat is dus moeilijk en eigenlijk min of meer onoplosbaar. Met dien verstande
dat Bachelard ook in zijn eigen Frans heel eigenzinnig in de weer is, met dat woord.
Ik ben niet consequent geweest. Rêveur, al naar gelang, heb ik nu eens met dromer
dan weer met mijmeraar vertaald. Songes zijn soms dromen,
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soms overpeinzingen, een enkele keer zelfs gepeinzen. En zo is er natuurlijk nog
veel meer. Être, nog zo'n verduiveld woord (in gebruik, gelijkelijk, voor mens, dier,
plant en levenloos object). De abstracties in het meervoud, waar het Frans de hand
niet voor omdraait (eenzaamheden, dialectieken). Het gemak waarmee zonder blikken
of blozen neologismen de wereld in worden geslingerd. En zo voort, en zo verder.
Maar ik moet ophouden met dit vertalersgeklaag en de hoop uitspreken dat het toch
in voldoende mate gelukt is om de toon van Bachelard in het Nederlands min of meer
te treffen. Zo goed en zo kwaad als dat gaat.*

*

Als me dat hier of daar gelukt is, dan is dat mede dankzij de hulp van Ada Leene, die beter
Frans kent dan ik.
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Gaston Bachelard
De vlam van een kaars
Voor Henri Bosco

Voorwoord
I
In dit kleine boek, een eenvoudige mijmering die niet overbelast wordt door enige
wetenschap, willen wij zonder ons op te sluiten in de eenheid van een
onderzoeksmethode, in een reeks korte hoofdstukken zeggen hoeveel een mijmeraar
kan hebben aan het beschouwen van een solitaire vlam. Van de dingen op de wereld
die de mijmering oproepen, is de vlam een van de grootste bewerkers van beelden.
De vlam noopt ons tot verbeelden. Zodra we ten overstaan van een vlam mijmeren,
valt wat we waarnemen in het niet bij wat we verbeelden. De vlam draagt haar waarde
qua metaforen en beelden over op de meest uiteenlopende domeinen van overpeinzing.
Neem haar als onderwerp van een van de werkwoorden die het leven uitdrukken en
u zult zien dat zij aan dat werkwoord een extra activiteit verleent. De filosoof die
zich naar algemeenheden haast, bevestigt dat in dogmatische rust: ‘Wat in de
schepping Leven heet, is in alle vormen en in alle wezens één en dezelfde geest, één
enkele vlam’* Maar een dergelijke algemeenheid gaat te vlug op het doel af. Die
functie van verbeelde vlammen als bewerker van verbeelding zullen wij eerder moeten
laten zien in de veelheid en in het detail van de beelden. Het werkwoord opvlammen
dient dus zijn opwachting te maken in het vocabulair van de psycholoog. Het beheerst
een complete sector van de wereld van de uitdrukking. De beelden van de ontvlamde
taal zetten het zieleleven in vlam. Zij geven een schakering van opwinding die door
een filosofie van het poëtische gepreciseerd dient te worden. Door de vlam, opgevat
als object van mijmering, worden de kilste metaforen werkelijk beelden. Waar
metaforen vaak alleen maar verschuivingen van gedachten zijn, omdat men het beter
wil zeggen, anders wil zeggen, daar verlaat

*

Herder, geciteerd door Béguin, L'Âme romantique et le rêve, Marseille, Cahiers du Sud, dl.
I, blz. 113.
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het beeld, het waarachtige beeld, wanneer dat verbeeld oerleven is, de reële wereld
voor de verbeelde, denkbeeldige wereld. Door het verbeelde beeld kennen we dat
summum van mijmering dat de poëtische mijmering is. Omgekeerd, zoals we in ons
vorige boek* hebben willen bewijzen (maar heeft een boek ooit de gehele overtuiging
van zijn schrijver uitgesproken?) kennen we ons mijmerende wezen als voortbrenger
van mijmeringen. Een mijmerend wezen, verheugd dat het mijmert, actief in zijn
mijmering, vat een waarheid van het wezen, een toekomst van het menselijk wezen.
Temidden van alle beelden vertonen de beelden van de vlam - de naïeve zowel
als de meest gekunstelde, de wijze zowel als de dwaze - een teken van poëzie. Elke
mijmeraar van de vlam is in potentie een dichter. Elke mijmering ten overstaan van
de vlam is een mijmering die bewondert. Elke mijmeraar van de vlam is in staat van
eerste mijmering. Deze eerste bewondering is geworteld in ons verre verleden. We
hebben voor de vlam een natuurlijke bewondering, ik durf zelfs te zeggen: een
aangeboren bewondering. De vlam veroorzaakt een versterking van het plezier
waarmee we zien, een overtreffende trap van het altijd geziene. Zij dwingt ons tot
kijken.
De vlam nodigt ons uit tot zien als eerste keer: we hebben er duizend herinneringen
aan, we mijmeren erover met een strikt persoonlijk, zeer oud geheugen, en toch
mijmeren we erover als iedereen, we herinneren ons zoals iedereen zich herinnert volgens een van de meest constante wetten van de mijmering ten overstaan van de
vlam leeft de mijmeraar dus in een verleden dat niet meer uitsluitend het zijne is, in
het verleden van de eerste vuren van de wereld.

II
Zo bestendigt de beschouwing van de vlam een eerste mijmering. Zij maakt ons los
van de wereld en ze vergroot de wereld van de mijmeraar. De vlam is op zichzelf
een grote tegenwoordigheid, maar in haar nabijheid gaan we ver, te ver mijmeren:
‘We verliezen ons in mijmeringen’. De vlam is daar, klein en schamel, strijdend om
haar wezen te handhaven, en de mijmeraar gaat zijns weegs en mijmert elders, zijn
eigen wezen verliezend door groot, te groot te mijmeren - door te mijmeren over de
wereld.
De vlam is een wereld voor de mens alleen.
Dus als de mijmeraar van de vlam met de vlam praat, praat hij met zichzelf, ziedaar
de dichter. Door de wereld, door het lot van de wereld te vergroten, door te mediteren
over het lot van de vlam, vergroot de mijme-

*

Bedoeld moet zijn: La poétique de la rêverie, 1960 (vert.)
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raar de taal omdat hij een schoonheid van de wereld uitdrukt. Door een dergelijke
pancaliserende uitdrukking vergroot en verheft zich het zieleleven. Het peinzen over
de vlam heeft het zieleleven van de mijmeraar een spijs verstrekt van verticaliteit,
een verticaliserend voedsel. Een luchtspijs die tegen alle ‘aardse spijzen’* ingaat geen beginsel is actiever om een vitale zin te geven aan poëtische vaststellingen. Op
die vaststellingen komen we terug in een apart hoofdstuk, ter illustratie van de raad
van elke vlam: hoog, steeds hoger branden om er zeker van te zijn dat zij licht geeft.
Om die ‘psychische hoogte’ te bereiken, dienen we alle indrukken op te pompen
door er poëtische materie in te blazen. Die poëtische inbreng is voldoende, geloven
wij, voor onze hoop zodoende eenheid te brengen in de mijmeringen die we bijeen
hebben gebracht onder het teken van de kaars. Deze monografie zou als ondertitel
kunnen hebben: De poëzie van de vlammen. Omdat we hier slechts één lijn van
mijmeringen willen volgen, splitsen we deze monografie in feite af uit een algemener
boek dat we onder de titel La poétique du feu nog steeds hopen te publiceren.**

III
Door onze onderzoekingen thans te beperken, door vast te houden aan de eenheid
van één enkel model, hopen we te geraken tot een concrete esthetica, een esthetica
die niet te lijden heeft van de polemieken van de filosoof, een esthetica die niet
gerationaliseerd wordt door eenvoudige algemene ideeën. De vlam, de enkele vlam,
kan het wezen van al haar beelden concretiseren, het wezen van al haar fantomen.
Het object - een vlam! -, dat bekleed moet worden met literaire beelden, is zo
eenvoudig dat we hopen de eenheid van de verbeeldingen te kunnen vaststellen. Met
de literaire beelden van de vlam heeft het bovenrealisme een zekere garantie dat het
geworteld is in de werkelijkheid! De meest fantastische beelden van de vlam
convergeren. Het worden, door een opmerkelijk voorrecht, ware beelden.
De paradox van onze onderzoekingen naar de literaire verbeelding - de
werkelijkheid vinden door de taal, tekenen met woorden - kan hier misschien worden
beheerst. De gesproken beelden geven de buitengewone opwinding weer die onze
verbeelding ondervindt van de meest simpele vlam.

*
**

De Franse lezer zal hier wellicht een knipoog zien naar een titel van André Gide: Les
nourritures terrestres. (vert.)
Dat is er niet meer van gekomen; de auteur stierf in 1962. (vert.)
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IV
We moeten ons nog verantwoorden voor een andere paradox. Als wij de literaire
beelden willen beleven door ze hun gehele actualiteit te geven, met ook nog de grotere
ambitie, te bewijzen dat de poëzie een actieve potentie van het leven van nu is, is het
dan geen nutteloze paradox om zoveel mijmeringen onder het teken van de kaars te
brengen? De wereld gaat vlug, de eeuw versnelt. De tijd van pitten en blakers is
voorbij. Aan in onbruik geraakte dingen hechten zich nog slechts vergane dromen.
Het antwoord op deze tegenwerpingen is gemakkelijk: de dromen en de
mijmeringen vernieuwen zich niet zo snel als onze handelingen. Onze mijmeringen
zijn echte, diep gewortelde psychische ervaringen. Het actieve leven stoort ze amper.
Het is van belang, voor een psycholoog, om alle wegen van de alleroudste
vertrouwdheid terug te vinden.
De mijmeringen van het kleine licht voeren ons terug naar de uithoek van de
vertrouwdheid. Het lijkt erop dat zich in ons donkere plekjes bevinden die slechts
een flakkerend licht verdragen. Een gevoelig hart houdt van broze waarden. Het staat
in verbinding met waarden die strijden, dus met het zwakke licht dat strijdt tegen de
duisternis. Aldus behouden al onze mijmeringen van het kleine licht een
psychologische werkelijkheid in het leven van thans. Zij hebben een betekenis, we
zouden zelfs graag zeggen dat ze een functie hebben. Ze kunnen immers aan een
psychologie van het onbewuste een compleet apparaat leveren van beelden met
behulp waarvan het mijmerend wezen zachtjes, op natuurlijke wijze, zonder het
gevoel voor het raadsel geweld aan te doen ondervraagd kan worden. Met een
mijmering van het kleine licht voelt de mijmeraar zich thuis, het onbewuste van de
mijmeraar is een thuis voor de mijmeraar. De mijmeraar! - die dubbelganger van ons
wezen, dat clair-obscur van het denkend wezen - heeft mijmerend bij het lichtje, de
zekerheid te zijn. Wie zich toevertrouwt aan de mijmeringen van het kleine licht zal
deze psychologische waarheid ontdekken: het kalme onbewuste, het onbewuste
zonder nachtmerrie, het onbewuste dat in balans is met zijn mijmering, is nu precies
het clair-obscur van het zieleleven, of beter nog, het zieleleven van het clair-obscur.
Beelden van het kleine licht leren ons te houden van dit clair-obscur van het intieme
zien. De mijmeraar die zich als mijmerend wezen wil leren kennen, ver van de
helderheden van het denken, zo'n mijmeraar komt, zodra hij van zijn mijmering
houdt, in de verleiding om de esthetica te formuleren van dit psychische clair-obscur.
Een mijmeraar van de lamp zal instinctief begrijpen dat de beelden van het kleine
licht intieme nachtlampjes zijn. Hun schijnsels worden onzichtbaar wanneer het
denken aan het werk is, wanneer het bewustzijn heel helder is. Maar wanneer het
denken rust, waken de beelden.
Het bewustzijn van het clair-obscur van het bewustzijn is zo aanwezig
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- zo duurzaam aanwezig - dat het wezen er het ontwaken in afwacht - een ontwaken
van het wezen. Jean Wahl weet dat. Hij zegt het in één enkel vers:
O lichtje, o bron, tere dageraad
(Poèmes de circonstance)

V
Wij stellen dus voor om de esthetische waarden van het clair-obscur over te brengen
naar het domein van de esthetische waarden van het zieleleven. Als we daarin zouden
slagen, zouden we iets wegnemen van het onvolwaardige en pejoratieve dat er kleeft
aan de notie van het onbewuste. De schaduwen van het onbewuste maken zo vaak
een wereld van schijnsels zichtbaar waar de mijmering haar geluk niet aan op kan!
George Sand heeft deze overgang van de wereld van de schilderkunst naar de wereld
van de psychologie voorvoeld. In een noot die onderaan de bladzij is toegevoegd
aan de tekst van Consuelo (1861) schrijft zij, het clair-obscur aanroerend: ‘Ik heb
me vaak afgevraagd waaruit die schoonheid bestond en hoe ik die zou kunnen
beschrijven (cursief van GB) als ik het geheim ervan wilde overdragen op de ziel
van een ander. Wat! zal men tegen mij zeggen, kunnen de uitwendige objecten,
zonder kleur, zonder vorm, zonder orde en zonder klaarheid dan een aanblik vertonen
die tot de ogen en de geest spreekt? Alleen een schilder zal me het antwoord kunnen
geven: Ja, dat begrijp ik. Hij zal zich De peinzende filosoof van Rembrandt herinneren:
die grote kamer gehuld in schaduw, die eindeloze trappen die maar draaien, hoe, dat
weet je niet; die vage schijnsels van het tafereel, heel die tegelijk onbesliste en
omlijnde scene, die krachtige kleur overal in een voorstelling die eigenlijk alleen
maar geschilderd is met helderbruin en donkerbruin; die toverij van clair-obscur, dat
spel van licht, toebedeeld aan de meest onbetekende dingen, een stoel, een kruik,
een koperen pot; en zie eens hoe die dingen die het niet verdienen om bekeken te
worden, en nog minder om geschilderd te worden, zo interessant worden, zo mooi
op hun manier, dat u uw ogen er niet meer af kunt krijgen, ze bestaan en zijn het
waard te bestaan.’
George Sand ziet het probleem en zij stelt het: hoe moet dat clair-obscur, niet zo
zeer geschilderd worden - dat is voorbehouden aan de grote kunstenaars - maar
‘beschreven’? Hoe dat op te schrijven? Zelf willen wij nog verder gaan: hoe dat
clair-obscur in te schrijven in het zieleleven juist op de grens van een diepbruin
zieleleven en een zieleleven dat meer helderbruin is?
In feite is dat een probleem dat me al twintig jaar kwelt als schrijver van boeken
over de Mijmering. Ik kan het niet eens beter uitdrukken dan George Sand dat in
haar korte noot doet. Al met al is het clair-obscur van
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het zieleleven de mijmering, een kalme en kalmerende mijmering, die trouw is aan
haar centrum, niet vernauwd tot haar inhoud, maar altijd wat overlopend, en met
haar licht haar halfschaduw doordrenkend. We zien helder in onszelf en toch mijmeren
we. We zetten niet al ons licht in, we zijn niet de speelbal, het slachtoffer van deze
soezerij die 's nachts verflauwt, die ons met handen en voeten gebonden uitlevert
aan die plunderaars van het zieleleven, aan die struikrovers die deze wouden van de
nachtelijke slaap onveilig maken, namelijk de dramatische nachtmerries.
Het poëtisch aspect van een mijmering verschaft ons toegang tot het gulden
zieleleven dat het bewustzijn al wakend behoudt. De mijmeringen vóór de kaars
zullen zich tot taferelen samenvoegen. De vlam zal ons ondersteunen in het bewustzijn
van mijmering dat ons wakker houdt. We slapen in tegenover het vuur. We slapen
niet in tegenover de vlam van een kaars.

VI
In een recent boek hebben wij een radicaal verschil proberen vast te stellen tussen
de mijmering en de nachtelijke droom. In de nachtelijke droom heerst de fantastische
belichting. Alles staat in vals licht. Vaak zie je er te helder. Zelfs de mysteries zijn
getekend, getekend in krachtige trekken. De scenes zijn zo duidelijk dat de nachtelijke
droom gemakkelijk literatuur wordt - literatuur, maar nooit poëzie. Alle literatuur
van het fantastische treft in de nachtelijke droom schema's aan waarmee de animus
van de schrijver aan het werk gaat. Het is als animus dat de psychoanalyticus de
droombeelden bestudeert. Voor hem is het beeld dubbel, het betekent altijd iets anders
dan zichzelf. Het is een psychische karikatuur. Je moet je best doen om het ware
wezen onder de karikatuur te vinden. Je best doen, denken, almaar denken. Om van
beelden te genieten, om van de beelden te houden om zichzelfs wil, zou de
psychoanalyticus misschien naast alle kennis een poëtische vorming moeten krijgen.
Dus minder dromen als animus en meer mijmeringen als anima. Minder intelligentie
in de intersubjectieve psychologie en meer gevoeligheid in de psychologie van de
intimiteit.
Vanuit het gezichtspunt dat wij in dit boekje zullen innemen, slaan de mijmeringen
van de intimiteit op de vlucht voor het drama. Onze aandacht zal niet uitgaan naar
het fantastische, zoals dat opgetuigd wordt met de concepten die ontleend zijn aan
het ervaren van nachtmerries. Althans, wanneer we een beeld tegen zullen komen
van een vlam dat te singulier is om het tot het onze te maken en er een plaats aan te
geven in het clair-obscur van onze persoonlijke mijmering, dan gaan we daar geen
uitvoerige commentaren aan wijden. Al schrijvend over de kaars is het ons om
zielsgenot te doen. Je moet op wraak uit zijn om de hel te verbeel-
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den. In wezens van de nachtmerrie zit een hoeveelheid hellevlammen die wij, van
nabij of van ver, niet willen voeden.
Kortom, een psychologisch onderzoek verkrijgt een zekere homogeniteit door het
bestuderen van het wezen van wie zich aan mijmeringen wijdt met behulp van beelden
van het kleine licht, met behulp van oermenselijke beelden. Er is verwantschap tussen
de wakende vlam en de peinzende ziel. Voor allebei gaat de tijd langzaam. In het
gepeins en in het schijnsel is hetzelfde geduld. Dan verdiept zich de tijd; beelden en
herinneringen komen samen. De mijmeraar van de vlam verbindt wat hij ziet en wat
hij gezien heeft. Hij ervaart dat verbeelding en geheugen versmelten. Hij stelt zich
dan open voor alle avonturen van de mijmering; hij aanvaardt de hulp van de grote
mijmeraars, hij betreedt de wereld der dichters. Vanaf dat moment wordt het mijmeren
bij de vlam, zo eenvormig in beginsel, van een wemelende veelvormigheid.
Om een beetje orde te brengen in die veelvoudigheid zullen we een snelle
toelichting geven op de vaak zeer verschillende hoofdstukken van deze eenvoudige
monografie.

VII
Het eerste hoofdstuk heeft nog een inleidend karakter. Ik heb me erg moeten verzetten
tegen de verleiding om over vlammen een wetenschappelijk boek te schrijven. Dat
boek zou omvangrijk zijn geweest, maar het zou gemakkelijk zijn geweest. Ik had
ermee kunnen volstaan een geschiedenis van de theorieën van het licht te schrijven.
Van eeuw tot eeuw is het probleem hernomen. Maar hoe groot de geesten ook zijn
geweest die aan de fysica van het vuur hebben gewerkt, de objectiviteit van een
wetenschap hebben ze nooit kunnen meegeven aan hun werken. De geschiedenis
van de verbranding blijft, tot Lavoisier, een geschiedenis van voorwetenschappelijke
zienswijzen. Het onderzoek van zulke doctrines zou een psychoanalyse van de
objectieve kennis vergen. Die psychoanalyse zou de beelden moeten uitwissen en
een ordening vaststellen van de ideeën.*
Het tweede hoofdstuk is een bijdrage tot een studie van de eenzaamheid, tot een
ontologie van het solitaire wezen. De geïsoleerde vlam is de getuigenis van een
eenzaamheid, een eenzaamheid die vlam en mijmeraar verenigt. Dankzij de vlam is
de eenzaamheid van de mijmeraar niet meer de eenzaamheid van de leegte. De
eenzaamheid is dankzij het kleine licht concreet geworden. De vlam licht de
eenzaamheid van de mijmeraar toe; zij verlucht het denkend voorhoofd. De kaars is
het hemelli-

*

Vgl. La Formation de l'esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connaissance
objective, éd. Vrin.
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chaam van de witte bladzij. Om deze eenzaamheid van commentaar te voorzien
zullen we enkele teksten bijeenbrengen die ontleend zijn aan dichters. Aangezien
wij die teksten persoonlijk met het grootste gemak welkom heten, gaan we ervan uit
dat ze ook door de lezer verwelkomd worden. Wij erkennen aldus dat we overtuigd
worden door beelden. Wij geloven dat de vlam van een kaars voor veel mijmeraars
een beeld is van de eenzaamheid.
Ook al hebben we elk zijpad in de richting van pseudowetenschappelijke
onderzoekingen zorgvuldig vermeden, heel dikwijls hebben we ons aangetrokken
gevoeld door fragmenten van denken, door gedachten die niet bewijzen maar die in
snelle beweringen weergaloze impulsen geven aan het mijmeren. Dan is het - niet
de wetenschap, maar de filosofie die mijmert. Gelezen en herlezen hebben we het
werk van een Novalis. We hebben er veel lering uit getrokken voor het mediteren
over de verticaliteit van de vlam.
Toen we in een van onze eerste boeken over de verbeelding, L'Air et les Songes,
onderzoek deden naar de techniek van de dagdroom hadden we de behoefte opgemerkt
aan een vliegdroom, afkomstig uit een universum van de zonsopgang, een universum
dat het licht op zijn toppen draagt. We gaven toen commentaar op de
psychoanalytische techniek van de dagdroom die door Robert Desoille ontwikkeld
is. Het ging erom dat het door zijn gebreken verzwaarde individu, versuft door zijn
gebrek aan levenslust, verlichting kreeg door de suggestie van gelukkige beelden.
Door een wording van beelden werd de gids voor de patiënt een gids van de wording.
De gids suggereerde een denkbeeldige stijging, een stijging die geïllustreerd diende
te worden door goed geordende beelden, met elk een stijgingswerking. De gids
voedde het onirisme van de dromer door, als geroepen, beelden aan te bieden om het
klimmende zieleleven op gang te brengen en op gang te houden. Dit klimmende
zieleleven is alleen dan heilzaam indien het omhoog en almaar hoger gaat. De beelden
van deze psychoanalyse door middel van de hoogte dienen systematisch te hoog te
zijn wil men er zeker van kunnen wezen dat de patiënt, in het volle metaforische
leven, de ondiepten van zijn wezen verlaat.
Maar de solitaire vlam, op zichzelf, kan voor de mijmeraar die mediteert een
stijggids zijn. Zij is een model van verticaliteit.
Talrijke poëtische teksten zullen ons helpen om die verticaliteit van het licht tot
haar recht te laten komen, via het licht dat een Novalis beleefde in de overpeinzing
van de rechte vlam.
Na het onderzoek van de overpeinzingen van de filosoof zijn we in het vierde
hoofdstuk weer terug bij de ons vertrouwde problemen, de problemen van de literaire
verbeelding. Als je de vlam zou willen bestuderen door in de literatuur alle metaforen
na te gaan die zij biedt, zou een fors
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boek niet volstaan. Je kunt je afvragen of het beeld van de vlam zich niet zou kunnen
verbinden met elk beeld dat een beetje schittert, elk beeld dat schitteren wil. Dan zou
je een algemeen boek schrijven over literaire esthetica waarbij je alle beelden ordent
die toevoeging verdragen en er een denkbeeldige vlam in brengt. Zo'n werk, dat zou
laten zien dat de verbeelding een vlam is, de vlam van het zieleleven, zou heel
aangenaam zijn om te schrijven. Daar zou je een heel leven mee kunnen doorbrengen.
Sprekend over bomen en bloemen hebben we kunnen zeggen hoe de dichters ze
tot leven brengen, tot vol leven, tot poëtisch leven door middel van het beeld van de
vlammen.
Van de kaars tot de lamp, voor de vlam is dat als het ware een verovering van de
wijsheid. De vlam van de lamp is nu, dankzij de vindingrijkheid van de mens,
gedisciplineerd. Zij gaat geheel op in haar simpele en grote werk, dat van
lichtschenkster.
We hebben ons werk willen afsluiten met een overpeinzing over die
gehumaniseerde vlam. Het zou een heel boek vereisen om van de kosmologie van
de vlam te komen tot de kosmologie van het licht. In plaats van zo'n groot onderwerp
te behandelen hebben wij ons in deze monografie willen beperken tot de samenhang
van de mijmeringen van het kleine licht, om vervolgens nog stil te staan bij de
vertrouwdheid waarin lamp en kandelaar verenigd waren, onmisbaar duo in een
verblijf van vroeger tijden, in een verblijf waar we altijd naar terugkeren ter mijmering
en ter herinnering.
Een grote steun voor het mijmeren heb ik gevonden in het oeuvre van een meester
die de overpeinzingen van het geheugen kent. In heel wat romans van Henri Bosco
is de lamp, in de volle zin des woords, een personage. De lamp heeft een
psychologische rol die samenhangt met de psychologie van het huis, met de
psychologie van degenen die tot de familie behoren. Wanneer een grote afwezige
een gat veroorzaakt in een woning, houdt een lamp van Bosco, afkomstig uit ik weet
niet welk verleden van Bosco, een aanwezigheid vast, en wacht met het geduld van
een lamp op de banneling. De lamp van Bosco houdt alle herinneringen aan het
familiale leven vast, alle herinneringen aan een kindertijd, de herinneringen aan elke
kindertijd. De schrijver schrijft voor hem, hij schrijft voor ons. De lamp is de geest
die waakt over de kamer, over elke kamer. Zij is het centrum van het verblijf, van
elk verblijf. Een huis zonder lamp is net zo onvoorstelbaar als een lamp zonder huis.
De overpeinzing over het familiale wezen van de lamp zal ons dus in staat stellen
weer aan te haken bij onze mijmeringen over de poëtica van de ruimtes der intimiteit.
We vinden alle thema's terug die we uitgewerkt hebben in ons boek De poëtica van
de ruimte. Met de lamp keren we te-
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rug daar waar de avondmijmering haar onderkomen heeft, in de verblijven van
vroeger, in de verloren verblijven, die evenwel in onze dromen getrouw bewoond
worden.
Waar een lamp geregeerd heeft, regeert de herinnering.
Om tot slot een meer persoonlijk accent te geven aan dit kleine boek, dat de
mijmeringen van anderen van commentaar voorziet, heb ik gemeend als epiloog
enkele regels te kunnen toevoegen waarin ik de eenzaamheden van het werk oproep,
de doorwaakte avonden uit de tijd waarin ik, verre van mij te laten gaan in makkelijke
mijmeringen, vasthoudend doorwerkte, in het geloof dat je door het werk dat het
denken is je geest verheft.
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Hoofdstuk I
Het verleden van de kaarsen
Vlam gevleugeld tumult,
o zucht, rode weerschijn van de hemel
- wie zou je geheim ontcijferen
weten wat daarin is van leven en van dood...
Martin Kaubisch, Anthologie de la poésie allemande.

I
Vroeger, in een vroeger dat door de mijmeringen zelf vergeten is, deed de vlam van
een kaars de wijzen denken; zij gaf duizend overpeinzingen aan de solitaire filosoof.
Op de tafel van de filosoof, naast in hun vorm gevangen voorwerpen, naast boeken
die langzaam onderrichten, riep de kaarsvlam zonder beperking gedachten op, wekte
zij zonder begrenzing beelden. De vlam was toen, voor een mijmeraar van werelden,
een verschijnsel van de wereld. Men bestudeerde het systeem van de wereld in grote
boeken en kijk eens hier hoe een simpele vlam - o bespotting van het weten! - direct
haar eigen raadsel opgeeft. Is de wereld in een vlam niet levend? Heeft een vlam
geen leven? Is zij niet het zichtbare teken van een intiem wezen, het teken van een
geheime potentie? Bevat zij, deze vlam, niet alle interne tegenspraken die dynamiek
verlenen aan een elementaire metafysica? Waarom gezocht naar deze of gene
dialectiek van ideeën, wanneer je in het hart van een simpel verschijnsel dialectieken
hebt van feiten, dialectieken van wezens? De vlam is een wezen zonder massa en
toch is het een sterk wezen.
Welk een veld van metaforen zouden we moeten onderzoeken als we, in een
ontdubbeling van de beelden die het leven en de vlam verenigen, een ‘psychologie’
wilden schrijven van de vlammen en tegelijk een ‘fysica’ van de vuren van het leven!
Metaforen? In deze tijd van het verre weten waarin de vlam de wijzen aanzette tot
denken, behoorden de metaforen tot het denken.

II
Maar ook al is het weten van de oude boeken dood, het belang van het mijmeren
blijft. Wij zullen in dit kleine boek proberen om al onze documenten - of ze nu van
filosofen of van dichters komen - als oermijmering te presenteren. Alles is van ons,
alles is voor ons, wanneer wij in onze dromen of in de dromen van anderen die wij
bespreken de wortels van de eenvoud hervinden. Vóór een vlam staan wij moreel in
verbinding met de wereld. Al tijdens een heel eenvoudige wake is de kaarsvlam een
model van het rustige en tere leven. Waarschijnlijk verstoort de minste zucht
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haar al, evenals een vreemde gedachte in de overpeinzing van een peinzende filosoof.
Maar wanneer het rijk van de grote eenzaamheid werkelijk komt, wanneer het uur
van de rust werkelijk slaat, dan is er dezelfde vrede in het hart van de mijmeraar als
in het hart van de vlam, dan behoudt de vlam haar vorm en haast zij zich, volkomen
recht, als een krachtige gedachte, naar haar doel van verticaliteit.
Aldus kon de vlam van de kaars, in de tijden waarin men al denkend mijmerde,
en al mijmerend dacht, een gevoelige manometer zijn van de geestelijke rust, een
maat van de ragfijne kalmte, een kalmte die neerdaalt tot in de details van het leven
- een kalmte die een weldadige continuïteit geeft aan de duur die de loop van een
vredige mijmering verkrijgt.
Wilt u kalm zijn? Adem dan zacht tegenover de zwakke vlam die bedaard haar
werk als licht verricht.

III
Van een zeer oud weten kunnen wij dus levende mijmeringen maken. We zullen
onze documenten echter niet zoeken in overoude teksten. We willen daarentegen
aan alle beelden die we zullen bespreken hun onirische dichtheid teruggeven, een
nevel van onduidelijkheid, om het beeld toegang te verschaffen tot onze eigen
mijmering. Enkel door de mijmering kunnen we singuliere beelden delen. Het intellect
is onthand wanneer het mijmeringen moet analyseren afkomstig van wie niet weet.
In slechts enkele bladzijden van dit kleine essay zullen wij teksten ter sprake brengen
waarin de vertrouwde beelden in die mate vergroot zijn dat ze erop mikken de
geheimen van de wereld uit te spreken. Met hoeveel gemak gaat wie over de wereld
mijmert van zijn lichtje over op de grote lampen aan de hemel! Wanneer wij in onze
lectuur gegrepen worden door zulke vergrotingen kunnen we geestdriftig worden.
Maar onze geestdrift systematiseren, dat kunnen we niet meer. In al onze naspeuringen
zullen we slechts schetsmatige beelden bespreken.
Wanneer het afzonderlijke beeld een kosmische waarde krijgt, doet het dienst als
duizelingwekkende gedachte. Een dergelijke beeld-gedachte, een dergelijk
gedachte-beeld heeft geen contekst nodig. De vlam, gezien door een ziener, is een
fantoomachtige werkelijkheid die om een verklaring in taal vraagt. We zullen in het
vervolg meerdere voorbeelden geven van deze gedachten-beelden die tot uitdrukking
komen in een eclatante frase. Soms geven zulke gedachten-beelden-frasen plotseling
kleur aan rustig proza. Joubert, de redelijke Joubert, schrijft: ‘De vlam is een vochtig
vuur’*. We zullen in het vervolg meerdere variaties op dit thema ge-

*

Joubert, Pensées. De eerste soldeerlampen werden wel ‘vuurfonteinen’ genoemd. Vgl.
Édouard Foucaud, Les artisans illustres, Parijs, 1841.
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ven: samengaan van de vlam en de beek. We duiden het in dit hoofdstuk van
preambules alleen maar aan om meteen dit dogmatisme te onderstrepen van een
mijmering die er alle eer in stelt om een sluimerende kennis te provoceren. Aan één
contradictie heeft het genoeg om de natuur in de tang te nemen en de mijmeraar te
bevrijden van de banaliteit van zijn oordelen over vertrouwde verschijnselen.
Zo krijgt de lezer van de Gedachten van Joubert ook zelf plezier in het verbeelden.
Hij ziet die vochtige vlam, die brandende vloeistof omhoog stromen, naar de hemel,
als een verticale beek.
We zullen in het voorbijgaan een nuance moeten opmerken die eigenlijk thuishoort
in de filosofie van de literaire verbeelding. Een beeld-gedachte-frase als van Joubert
is een krachttoer van de expressie. Het woord haalt hier de gedachte in. En de
mijmering die spreekt, wordt zelf ingehaald door de mijmering die schrijft. Deze
mijmering over een nat vuur, dat zouden we zo niet durven zeggen, maar we schrijven
het. De vlam is een schrijversverleiding geweest. Joubert heeft de verleiding niet
weerstaan. Verstandige mensen dienen vergiffenis te schenken aan hen die luisteren
naar de demonen van de inktpot.
Als de formule van Joubert een gedachte was, zou ze slechts een al te gemakkelijke
paradox zijn - als zij een beeld was, zou het efemeer en vluchtig zijn. Maar door
plaats te nemen in het boek van de grote moralist legt de formule voor ons het veld
open van de ernstige mijmeringen. De toon, mengsel van fantasie en waarheid, geeft
ons als de eenvoudige lezer die we zijn het recht tot ernstig mijmeren, alsof onze
geest in zulke mijmeringen lucide aan het werk was. In de ernstige mijmering waarin
Joubert ons meesleept, wordt een van de verschijnselen van de wereld uitgedrukt,
dus beheerst. Het wordt uitgedrukt in een generzijds van zijn werkelijkheid. Het
verwisselt zijn realiteit voor een menselijke realiteit.
Als we ons de beelden van de cel van de peinzende filosoof weer voor de geest
roepen, zien we op dezelfde tafel de kaars en de zandloper, twee voorwerpen die de
menselijke tijd te kennen geven, maar in wat voor verschillende stijlen! De vlam is
een zandloper die omhoog stroomt. Lichter dan zand dat neerploft, bouwt de vlam
haar vorm op, alsof de tijd zelf altijd iets te doen had.
In de vredige overpeinzing drukken vlam en zandloper de samenkomst uit van
lichte tijd en zware tijd. In mijn mijmering spreken zij de overeenstemming uit van
de tijd van de anima en de tijd van de animus. Graag zou ik mijmeren over de tijd,
over de tijdspanne die wegstroomt en over de tijdspanne die wegvliegt, als ik in mijn
denkbeeldige cel de kaars en de zandloper kon verenigen.
Maar de les van de vlam is voor de wijze die ik me verbeeld groter dan de les van
het neergeplofte zand. De vlam roept de waker op zijn ogen op
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te slaan van zijn foliant, de tijd van de taken te verlaten, de tijd van het lezen, de tijd
van het denken. In de vlam gaat zelfs de tijd waken.
Jawel, de waker vóór zijn vlam leest niet meer. Hij denkt aan het leven. Hij denkt
aan de dood. De vlam is broos en stevig. Dit licht, een zucht vernietigt het; een vonk
steekt het weer aan. De vlam is vlotte geboorte en vlotte dood. Leven en dood kunnen
hier goed naast elkaar gezet worden. Leven en dood zijn, in hun beeld, welgevormde
tegengestelden. De gedachtenspelen van de filosofen, op een toon van simpele logica
dialectisch in de weer met het zijn en het niets, worden dramatisch concreet ten
overstaan van licht dat geboren wordt en sterft.
Maar wanneer we dieper mijmeren, gaat dit fraaie evenwicht tussen leven en dood
verloren. Uitdoven! - wat een weerklank heeft dat woord in het hart van een mijmeraar
van de kaars. Zonder aarzelen verlaten de woorden hun oorsprong en hervatten een
vreemd leven, een leven ontleend aan het toeval van simpele vergelijkingen. Wat is
het grootste onderwerp van het werkwoord uitdoven? Het leven of de kaars? De
metaforiserende werkwoorden kunnen de meest ongelijksoortige onderwerpen laten
handelen. Het werkwoord uitdoven kan wat dan ook doen sterven, een geluid net zo
goed als een hart, een liefde net zo goed als een woede. Maar wie de ware betekenis
wil, de eerste betekenis, moet zich de dood van een kaars herinneren. De mythologen
hebben ons de drama's van het licht leren lezen in de schouwspelen van de hemel.
Maar in de cel van wie mijmert worden de gewone dingen tot mythen van het
universum. De kaars die uitdooft, is een zon die sterft. De kaars sterft zachter zelfs
dan het hemellichaam. De pit kromt zich, de pit verzwart. De vlam heeft in het donker
dat haar insluit haar opium genomen. En de vlam sterft goed: zij sterft terwijl ze
inslaapt.
Elke mijmeraar van de kaars, elke mijmeraar van de kleine vlam weet dat. Alles
is dramatisch in het leven van de dingen en in het leven van het heelal. Je droomt
twee keer als je droomt in het gezelschap van je kaars. De overpeinzing ten overstaan
van een vlam wordt, naar de uitspraak van Paracelsus, een opgetogenheid van twee
werelden, een exaltatio utriusque mundi.
Van deze dubbele opgetogenheid zullen wij - simpele filosoof van de literaire
expressie als we zijn - in het vervolg alleen maar getuigenissen geven die ontleend
zijn aan dichters. Met het ondersteunen van zulke dromen, mateloze dromen, door
gedachten, door doorwrochte gedachten, door de gedachten van anderen, zijn er,
zoals we in het begin van deze bladzijden zeiden, eeuwen verstreken.
Hebben we overigens ooit poëzie kunnen maken van het denken?
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IV
Om te rechtvaardigen dat we ons willen beperken tot documenten die ons nog kunnen
meeslepen in serieuze mijmeringen, verwant aan de dromen van de dichter, zullen
we kanttekeningen plaatsen bij één voorbeeld (temidden van vele andere) van een
conglomeraat van beelden en ideeën, dat we hebben ontleend aan een oud boek dat
noch door zijn ideeën noch door zijn beelden onze belangstelling nog vermag te
wekken. Losgemaakt uit hun historische situatie, kunnen de bladzijden die we zullen
citeren ook niet langer gelden als een hoogstandje van de fantasie. Deze bladzijden
stroken evenmin met de manier waarop kennis georganiseerd wordt. Meer dan een
mengeling van pretentieuze gedachten en simplistische beelden hoeven we er niet
in te zien. Ons document zal dus het volstrekte tegendeel zijn van de opgetogenheden
van de beelden die we graag beleven. Het zal een enormiteit van de verbeelding zijn.
Na het commentaar op dit massieve document zullen we terugkeren naar meer
verfijnde beelden, die minder grof tot systeem zijn samengevoegd. We zullen er
impulsen terugvinden die we zelf kunnen volgen, terwijl we er de vreugde van de
verbeelding aan beleven.

V
Blaise de Vigenère schrijft in zijn Tractaat over het vuur en het zout als commentaar
op de Zohar:
‘Er is dubbel vuur, het ene zo sterk dat het 't andere verslindt. Wie het wil
leren kennen, moet de vlam beschouwen die uit een aangestoken vuur of
lamp of flambouw vertrekt en opstijgt, want zij stijgt alleen op als ze
ingebed is in een bederfelijke substantie en zich verenigt met de lucht.
Maar op die vlam die stijgt zijn er twee vlammen; de ene, die wit is, straalt
en geeft licht, en heeft haar blauwe wortel bovenin; de andere, die rood
is, zit vast aan het hout, en aan het pitje dat zij verbrandt. De witte stijgt
direct hoog op, en onderaan blijft de rode onveranderlijk, zonder zich los
te maken van de materie, en levert zo aan de andere wat er moet branden
en schijnen.’ (Traité du feu et du sel, 1628).
Hier begint de dialectiek van het passieve en het actieve, van het bewogene en het
bewegende, van het verbrande en het verbrandende - de dialectiek van de voltooide
deelwoorden en van de tegenwoordige deelwoorden die filosofen van alle tijden
voldoening geeft.
Maar voor een ‘denker’ over de vlam zoals Vigenère was, moeten de feiten een
horizon van waarden openen. De te veroveren waarde is hier het licht. Het licht is
dan een overwaardering van het vuur. Het is een overwaardering omdat het zin en
waarde toekent aan feiten die wij nu voor onbetekenend houden. De verlichting is
werkelijk een verovering. Vigenère laat ons immers voelen hoeveel moeite het de
grove vlam kost
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om witte vlam te worden, om die dominante waarde, de witheid, te veroveren. Die
witte vlam is ‘steeds dezelfde zonder verandering of verscheidenheid zoals de andere,
die nu eens zwart wordt, dan weer rood, geel, indigo, paars, blauw.’
Zo zal de gelige vlam de tegenwaarde zijn van de witte vlam. De vlam van de
kaars is het strijdperk voor de slag tussen waarde en tegenwaarde. De witte vlam
dient de grofheden die haar voeden ‘uit te roeien en te vernietigen’. Voor een
vóórwetenschappelijke auteur heeft de vlam dus een positieve rol in de
wereldeconomie. Zij is een instrument voor een verbeterde kosmos.
De morele les ligt dus voor de hand: het morele geweten dient witte vlam te worden
door ‘de verdorvenheden die zij herbergt te verbranden’.
En wie goed brandt, brandt hoog. Geweten en vlam hebben dezelfde bestemming:
verticaliteit. De simpele vlam van de kaars duidt deze bestemming goed aan, zij die
‘daarboven vastberaden heengaat, en terugkeert naar haar eigenlijke verblijfplaats,
na haar handeling beneden te hebben volbracht zonder dat haar schijnsel verandert
in een andere kleur dan wit.’
De tekst van Vigenère is lang. We hebben hem flink ingekort. Hij kan vermoeien,
hij moet wel vermoeien als we hem beschouwen als een tekst van ideeën ter
organisatie van kennis. Maar als tekst van mijmeringen lijkt hij me een heldere
getuigenis van een mijmering die elke maat te buiten gaat, die alle ervaringen omvat,
of die ervaringen nu van de mens of van de wereld komen, De verschijnselen van
de wereld worden, zodra ze een beetje consistentie en eenheid hebben, menselijke
waarheden. De moraliteit die de tekst van Vigenère bepaalt, moet het hele relaas
doordrenken. Die moraliteit was latent aanwezig in het belang dat de mijmeraar in
zijn kaars stelde. Hij bezag haar moreel. Zij was voor hem een morele ingang tot de
wereld, een ingang tot de moraal van de wereld. Zou hij die eraan durven toeschrijven
als hij er alleen maar verbrand vet in zag? Op zijn tafel had de mijmeraar wat wij
heel goed een exemplarisch fenomeen kunnen noemen. Een materie, de
allergewoonste, brengt licht voort. In de daad zelf die het licht geeft, zuivert zij zich.
Wat een schitterend voorbeeld van actieve zuivering! En het zijn deze onzuiverheden
zelf die door zichzelf te vernietigen het zuivere licht geven. Het kwaad is zo het
voedsel van het goede. In de vlam ontmoet de filosoof een exemplarisch fenomeen,
een fenomeen van de kosmos, exempel van humanisering. Door dit voorbeeld te
volgen ‘zullen wij onze ongerechtigheden verbranden’.
Al wegzuiverend verlicht de weggezuiverde vlam de mijmeraar twee keer, via de
ogen en via de ziel. Hier zijn de metaforen realiteiten en is de realiteit, doordat zij
beschouwd wordt, een metafoor van de menselijke
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waardigheid. Die beschouwen we door de realiteit te metaforiseren. We zouden de
waarde van het document dat Vigenère ons levert geweld aandoen als we het zouden
analyseren binnen de horizon van een symboliek. Het beeld demonstreert, de
symboliek bevestigt. Het naïef beschouwde fenomeen is niet, zoals het symbool,
beladen met geschiedenis. Het symbool is een samentreffen van tradities met velerlei
oorsprongen. Al die oorsprongen worden niet opnieuw tot leven gebracht in de
beschouwing. Het heden is sterker dan het verleden van de cultuur. Dat Vigenère de
Zohar bestudeerd heeft, verhindert niet dat hij met alle primitiviteit die de mijmering
eigen is datgene heeft hernomen wat in het oude boek de pretentie had kennis te zijn.
We lezen niet verder zodra het lezen een droom teweegbrengt. Als de kaars het oude
boek dat van de vlam spreekt verlicht, is de ambiguïteit van de gedachten en de
mijmeringen extreem.
Geen enkel symbool en ook geen enkele dubbele taal zou het materiële kunnen
omzetten in het geestelijke, of omgekeerd. Bij Vigenère hebben we te maken met
een mijmering die de mens verenigt met zijn wereld, een mijmering die zich niet laat
verdelen in een dialectiek van het objectieve en het subjectieve. Tijdens een dergelijke
mijmering verkrijgt de wereld in al zijn objecten een menselijke bestemming. Nu
wil de wereld, in de beslotenheid van zijn mysterie, het lot van de zuivering. De
wereld is de kiem van een betere wereld, zoals de mens de kiem is van een betere
mens, zoals de gele en zware vlam de kiem is van een witte en lichte vlam. Wanneer
de vlam, door haar witheid, door de dynamiek van de verovering van de witheid,
haar natuurlijke plaats weer bereikt, gehoorzaamt zij niet alleen aan de aristotelische
filosofie. Er is een waarde veroverd groter dan al die waarden die bepalend zijn voor
de fysieke fenomenen. De terugkeer naar de natuurlijke plaatsen is weliswaar een
daad van ordening, een herstel van de orde in de kosmos. Maar in het geval van het
witte licht komt een morele orde de fysieke orde bekronen. De natuurlijke plek
waarnaar de vlam zich richt, is een morele omgeving.
En daarom duiden de vlam en de beelden van de vlam op waarden van de mens
evenals op waarden van de wereld. Zij verenigen de moraliteit van de ‘kleine wereld’
met een majestueuze moraliteit van het universum.
De mystici van de finaliteit van de vulkaan zeggen al eeuwen niets anders wanneer
zij verzekeren dat de aarde door de heilzame werking van zijn vulkanen ‘zich reinigt
van zijn vuil’. Michelet herhaalde het nog in de negentiende eeuw. Wie zo groot
denkt kan heel goed klein mijmeren, en geloven dat zijn lichtje dient tot reiniging
van de wereld.
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VI
Als wij onze onderzoekingen zouden richten op de problemen van de liturgie, als
we zouden steunen op een soort van majeure symboliek, op een symboliek die
oorspronkelijk bestaat in haar morele en religieuze waarden, zouden we er uiteraard
geen moeite mee hebben om voor de vlam en voor de flambouwen - de flambouw,
mannelijke benaming voor een vlam die glorieus brandt - symbolieken te vinden,
dramatischer dan die welke in alle naïviteit ontstaat tijdens de mijmeringen van een
mijmeraar van de kaars. Maar het is van belang, geloven we, om ten overstaan van
het meest vertrouwde fenomeen een mijmering te volgen die de meest vergezochte
vergelijkingen verwelkomt. Een vergelijking, dat is soms een symbool dat begint,
een symbool dat zijn volle verantwoordelijkheid nog niet heeft. De onbalans van het
waargenomene en het verbeelde is meteen extreem. De vlam is geen object van
waarneming meer. Zij is een filosofisch object geworden. Alles is dan mogelijk. De
filosoof kan zich vóór zijn kaars zeer wel verbeelden dat hij de getuige is van een
wereld in verbranding. De vlam is voor hem een wereld die tendeert naar een wording.
Wie mijmert, ziet er zijn eigen wezen en zijn eigen wording in. In de vlam roert zich
de ruimte en gaat de tijd tekeer. Alles trilt wanneer het licht trilt. De wording van
het vuur, is dat niet de meest dramatische en meest levende van alle wordingen? De
wereld gaat snel als we hem ons in brand verbeelden. Zo kan de filosoof alles dromen
- geweld en vrede - wanneer hij droomt van de wereld vóór een kaars.
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Hoofdstuk II
De eenzaamheid van de mijmeraar van de kaars
‘Mijn eenzaamheid is al gereed
Verbrande wie haar zal verbranden.’
Louis Émié, De naam van het vuur
Na een kort hoofdstuk van preambules, waarin wij geschetst hebben welke
onderzoeksthema's een historicus van ideeën en ervaringen ter hand zou moeten
nemen, keren we terug tot ons eenvoudige werk van zoeker naar beelden, naar beelden
die genoeg aantrekkingskracht hebben om de mijmering vast te houden. De vlam
van de kaars roept mijmeringen van het geheugen op. Zij biedt ons, als onze verre
herinneringen, situaties van solitaire avonden.
Maar verzwaart de solitaire vlam, op zichzelf, de eenzaamheid van de dromer,
vertroost zij diens mijmering? Lichtenberg heeft gezegd dat de mens zoveel behoefte
aan gezelschap heeft dat hij zich, in eenzaamheid mijmerend, minder alleen voelt
tegenover de brandende kaars. Die gedachte trof Albert Béguin zo, dat hij voor het
door hem aan Lichtenberg gewijde hoofdstuk als titel koos: ‘De brandende kaars’.
Maar elk ‘voorwerp’ dat ‘voorwerp van mijmering’ wordt, neemt een speciaal
karakter aan. Wat een mooi project zou het zijn als je een museum in kon richten
met ‘onirische objecten’, objecten geoniriseerd door een vertrouwde mijmering over
vertrouwde objecten. Elk ding in huis zou op die manier zijn ‘dubbel’ hebben, geen
fantoom uit een nachtmerrie, maar een soort van revenant die aan het geheugen
verschijnt en de herinnering doet herleven.
Ja, bij elk groot object zijn eigen onirische persoonlijkheid. De solitaire vlam heeft
een andere onirische persoonlijkheid dan het vuur in de haard. Het vuur in de haard
kan de oppoker afleiden. De man vóór een uiteengevallen vuur kan het hout helpen
branden, op het gewenste moment plaatst hij een extra houtblok. De man die zich
weet te verwarmen bewaart een daad van Prometheus. Hij wijzigt de kleine
prometheïsche handelingen, vandaar zijn trots als volmaakte oppoker.
Maar de kaars brandt zelf. Zij heeft geen dienaar nodig. Wij hebben op onze tafels
geen snuiters meer en geen snuiterbakjes. Voor mij is de tijd van de kaarsen toch de
tijd van de ‘druipkaarsen’. Langs die traangoten dropen de tranen, verborgen tranen.
Mooi voorbeeld ter navolging voor een sikkeneurige filosoof! Stendhal kon de goede
kaarsen al herkennen. In zijn Herinneringen van een tourist vertelt hij dat hij naar
de beste plaatselijke kruidenier moet om goede kaarsen aan te schaffen ter vervanging
van de smerige lichtjes van de herbergier.
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Het is dus in de herinnering aan de goede kaars dat we onze mijmerijen als eenzaat
dienen terug te vinden. De vlam is alleen, van nature alleen, zij wil alleen blijven.
Aan het eind van de achttiende eeuw poogde een fysicus van de vlam vergeefs om
de vlammen van twee kaarsen te verbinden: hij zette de kaarsen pit tegen pit. Maar
de twee solitaire vlammen, in hun vervoering om groter te worden en te stijgen,
verzuimden zich te verenigen en elk behield zijn energie van verticaliteit en
beschermde in haar top de verfijndheid van haar spits.
Wat een rampzalige symbolen, in dit ‘experiment’ van de fysicus, voor die twee
gepassioneerde harten die vergeefs trachten elkaar te helpen om te branden!
Laat de vlam voor de mijmeraar toch het symbool zijn van een wezen dat opgaat
in zijn worden! De vlam is een wezen-dat-wordt, een worden-dat-is. Zich alleen en
geheel vlam voelen, vlam in het drama zelf van een wezen-dat-wordt - zichzelf
verlichtend en te gronde richtend - zulke gedachten zijn het die opwellen onder de
beelden van een groot dichter. Jean de Boschère schrijft:
Mijn gedachten, in het vuur, zijn de tunieken kwijtgeraakt
Waaraan ik ze herkende;
Ze zijn verteerd in de brand
Waarvan ik de oorsprong en het voedsel ben.
En toch ben ik niet meer.
Ik ben het binnenste, de spil van de vlammen. (...)
En toch ben ik niet meer.
(Derniers poèmes de l'Obscur)

De spil zijn van een vlam! Een groot en sterk beeld van een unitaire dynamiek. De
vlammen van Jean de Boschère, de vlammen van Satan de Duistere trilden niet. Men
kan ze opvatten als devies van een groot oeuvre.

II
Een vitale heroïek vindt bij Jean de Boschère haar voorbeeld in een energieke vlam
die ‘haar tunieken verscheurt’. Maar het gaat om vlammen in de meer vredige
eenzaamheid. Zij spreken eenvoudiger tot het vereenzaamde bewustzijn. Een dichter
zegt ons in vijf woorden het axioma van de troost der twee eenzaamheden:
Eenzame vlam, ik ben eenzaam*
Droefheid of berusting? Sympathie of wanhoop? Wat is de toon van deze oproep
tot een onmogelijke communicatie?
Eenzaam branden, eenzaam mijmeren - groot symbool, onbegrepen dubbel
symbool. Het eerste voor de vrouw die, brandend en wel, alleen

*

Tristian Tzara, Où boivent les loups.
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moet blijven, zonder iets te zeggen, het tweede voor de zwijgzame man die slechts
een eenzaamheid te bieden heeft.
En toch, de eenzaamheid, voor een wezen dat zou kunnen beminnen, dat bemind
zou kunnen worden, wat een sieraad! De romanciers hebben ons de gevoelsschoonheid
van deze verborgen liefdes, van deze niet verklaarde vlammen meegedeeld. Wat een
roman zou erin zitten als we de door Tzara begonnen dialoog konden voortzetten:
Eenzame vlam, ik ben eenzaam
Maar wordt deze dialoog niet voortgezet door de stilte, door de stilte van twee
solitaire wezens?
Maar als men mijmert, moet men spreken. In zijn mijmering van een avond,
mijmerend voor zijn kaars, verslindt de mijmeraar verleden, doet zich tegoed aan
vals verleden. De mijmeraar mijmert over wat had kunnen zijn. Hij mijmert, in
opstand tegen zichzelf, van wat had moeten zijn, van wat hij had moeten doen.
In de golvingen van de mijmering luwt deze revolte tegen zichzelf. De mijmeraar
wordt teruggegeven aan de melancholie van de mijmering, een melancholie die de
daadwerkelijke herinneringen vermengt met de herinneringen van de mijmering. Het
is in deze mengeling, laten we het herhalen, dat men ontvankelijk wordt voor de
mijmeringen van anderen. De mijmeraar van de kaars staat in verbinding met de
grote mijmeraars uit het vroegere leven, met zijn grote voorraad aan solitair leven.

III
Als mijn boek zou kunnen zijn wat ik zou willen dat het was, als ik door de dichters
te lezen genoeg wapenfeiten van de mijmering bijeen kon brengen om de barrière te
slechten die ons tegenhoudt vóór het Koninkrijk van de Dichter, zou ik aan het slot
van alle paragrafen, aan het einde van een lange reeks beelden, graag het ultieme
beeld vinden, dat wat zich te kennen geeft als beeld dat het oordeel van de redelijke
gedachten te buiten gaat. Geholpen door de verbeelding van anderen zou mijn
mijmering aldus aan gene zijde geraken van mijn eigen overpeinzingen.
Ten overstaan van de kaars zal ik, om een generzijds aan te duiden van
herinneringen aan eenzaamheid, een generzijds ook van herinneringen aan ellende,
een literair document ter sprake brengen waarin Théodore de Banville het heeft over
een avond met Camoëns. Wanneer een dichter sympathiek over een andere dichter
spreekt, is dat wat hij over hem zegt twee maal waar.
Banville deelt mee dat, wanneer de kaars van Camoëns is uitgegaan, de dichter
doorgaat met het schrijven van zijn gedicht bij het schijnsel van de ogen van zijn kat
(Contes bourgeois).
Bij het schijnsel van de ogen van zijn kat! Zacht en fijn licht waarin we

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

153
moeten geloven als in een generzijds van ieder triviaal licht. De kaars is niet meer,
maar zij is geweest. Zij had een begin gemaakt met de avondwake terwijl de dichter
een begin maakte met zijn gedicht. De kaars had gemeenschappelijk, geïnspireerd,
inspirerend geleefd met de geïnspireerde dichter. Bij kaarslicht, in het vuur van de
inspiratie, vers na vers, ontrolde het gedicht zijn eigen leven, zijn brandende leven.
Elk ding op de tafel had het schijnsel van zijn eigen stralenkrans. En de kat was daar,
zittend op de tafel van de dichter; de staart, zo wit, tegen het inktstel. Hij keek naar
zijn meester, terwijl de hand van zijn meester over het papier snelde. Ja, de kaars en
de kat keken naar de dichter met zijn blik vol vuur. Alles was blik in dat kleine
universum dat een verlichte tafel is, in de eenzaamheid van een werker. Dus hoe zou
alles niet zijn elan van blik, zijn elan van licht bewaren? Het afnemen van de een
wordt gecompenseerd door een toename van de samenwerking der anderen.
En verder hebben zwakke wezens een fijner, minder ruw generzijds dan sterke
wezens. De eenzaamheid van de niet-kaars gaat moeiteloos over in de eenzaamheid
van de kaars. Elk ding in de wereld, bemind om zijn waarde, heeft recht op zijn eigen
niets. Elk wezen schenkt wezen uit, een beetje wezen, de schaduw van zijn wezen,
in zijn eigen niet-wezen.
Dus in de fijnheid van de accoorden die een filosoof van ultra-dromerijen hoort
tussen wezens en niet-wezens, kan het wezen van het oog van een kat het niet-wezen
van de kaars behulpzaam zijn. Zo groots was het schouwspel van een Camoëns die
schrijft in de nacht! Een dergelijk schouwspel heeft zijn eigen duur. Het gedicht zelf
wil zijn eind bereiken, de dichter wil zijn doel bereiken. Hoe zouden wij, op het
moment waarop de kaars het begeeft, niet zien dat het oog van een kat een lichtdrager
is? De kat van Camoëns is stellig niet opgeschrikt toen de kaars stierf*. De kat, die
dierlijke waakvlam, dat oplettende wezen dat al slapend kijkt, zet de avondwake
voort in een accoord van licht met het gezicht van de dichter, verlicht door het genie.

IV
Nu we door middel van een excessief beeld ontvankelijk zijn geworden voor de
drama's van het kleine licht, kunnen we ontsnappen aan de privileges van de dwingend
visuele beelden. Mijmerend, alleen en ledig, vóór de kaars, weten we weldra dat dit
leven dat schittert ook een leven is dat spreekt. De dichters, nog steeds van de partij,
zullen ons leren luisteren.
De vlam suist, de vlam zeurt. De vlam is een wezen dat lijdt. Somber

*

Nemen wij er goede nota van dat een kat geen vreesachtig wezen is. Men gelooft te
gemakkelijk dat al wat zwak is teer is. Zo gelooft Le Sieur de La Chambre dat de glimworm,
zodra hij bang is, zijn licht dooft. Vgl. Le Sieur de la Chambre, Nouvelles pensées sur les
causes de la lumière, 1634.
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gemompel komt uit dit gehenna. Elke kleine pijn is het teken van de pijn van de
wereld. Een mijmeraar die de boeken van Franz von Baader gelezen heeft, vindt
verkleind en gedempt de schichten van het weerlicht terug in de kreten van de kaars.
Hij hoort het geluid van het wezen dat brandt, die Schrack, waarvan Eugène Susini
ons vertelt dat die onvertaalbaar is van het Duits in het Frans. Het is merkwaardig
om te constateren dat de fenomenen van klank en klankrijkdom zich het slechtst laten
vertalen van de ene taal in de andere. De klankruimte van een taal heeft haar eigen
resonanties.
Maar kunnen we in onze eigen moedertaal wel goed thuisbrengen wat voor verre
echo's er resoneren in de holte van de woorden? Als we de woorden lezen, zien we
ze, en horen we ze niet meer. Wat een openbaring was voor mij het Woordenboek
der Franse onomatopeeën van de goede Nodier. Hij heeft me geleerd met het oor de
holte te onderzoeken van de lettergrepen die het klankbouwsel van een woord vormen.
Hoe verbaasd, hoe verrukt kwam ik erachter dat het werkwoord clignoter, voor het
oor van Nodier, een onomatopee was van de kaarsvlam!* Waarschijnlijk wordt het
oog ontroerd en trilt het ooglid wanneer de vlam trilt. Maar het oor, dat zich geheel
wijdt aan gewetensvol luisteren, heeft de onlust van het licht al gehoord. We
mijmerden, we keken niet meer. En ziedaar, de beek van de klanken van de vlam
stroomt niet goed, de lettergrepen van de vlam stremmen. Hoor maar: de vlam flakkert.
De oudste woorden moeten nabootsen wat we horen alvorens te vertalen wat we
zien. De drie lettergrepen van de kaarsvlam die flakkert botsen op elkaar, breken
elkaar. Flak, ke, ren, geen enkele lettergreep wil met de andere versmelten. De onlust
van de vlam is ingeschreven in de kleine schermutselingen van de drie
klankrijkdommen. Wie mijmert over woorden, komt er niet onderuit mee te voelen
met dit drama van de klankrijkdommen. Het woord clignoter is een van de trillendste
woorden van de Franse taal.
Ach! deze mijmeringen gaan te ver. Ze kunnen alleen maar uit de pen komen van
een filosoof die verzonken is in zijn dromerijen. Hij vergeet de wereld van nu waarin
het knipperen een teken is dat bestudeerd wordt door de psychiaters, waarin de
clignoteur een mechaniek is dat gehoorzaamt aan de duim van de automobilist. Maar
als de woorden zich voor zoveel zaken lenen, verliezen ze hun betrouwbare werking.
Ze vergeten het allereerste, het zeer vertrouwde, de eerste vertrouwdheid. Een
mijmeraar van de kaars, een mijmeraar die zich herinnert dat hij een metgezel is
geweest van het kleine licht, leert door Nodier te lezen opnieuw de eerste beginselen.

*

Bachelard speelt in deze en in de volgende alinea's een spel met verschillende betekenissen
van het woord clignoter: knipperen/knipogen en flikkeren/flakkeren. (vert.)
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Zoals we in ons inleidende hoofdstuk aangaven, wordt een mijmeraar van de vlam
gemakkelijk een denker van de vlam. Hij wil begrijpen waarom het stille wezen van
zijn kaars plotseling begint te zuchten. Voor Franz von Baader gaat dat gekraak, die
Schrack ‘vooraf aan elke opvlamming, welke dan ook, stil of luidruchtig’. Het wordt
voortgebracht ‘door het contact van twee tegengestelde principes waarvan het ene
het andere samenperst of aan zich ondergeschikt maakt’. Altijd maar brandend, moet
de vlam weer opvlammen en, tegen een grove materie in, het gebod van haar licht
volgen. Als we een fijner oor hadden, zouden we alle echo's horen van die intieme
agitaties. Het zicht brengt eenheid wel heel makkelijk tot stand. Daarentegen laten
de suizingen van de vlam zich niet samenvatten. De vlam gewaagt van alle gevechten
die zij moet leveren om eenheid te handhaven.
Maar angstvalliger harten stellen zich niet gerust met kosmologische
gezichtspunten, waarbij de ongelukken van één ding worden bij geschreven in een
universeel gehenna. Voor een mijmeraar van de vlam is de lamp een metgezellin die
verbonden is met de staten van zijn ziel. Als zij trilt, komt dat doordat zij een
ongerustheid voorvoelt die heel de kamer zal verwarren. En op het moment waarop
de vlam flakkert, jawel, flakkert ook het bloed in het hart van de mijmeraar. De vlam
is bang, en de adem in de keel van de mijmeraar gaat hortend. Een mijmeraar, fysiek
zo verenigd met het leven der dingen, dramatiseert het onbetekenende. Voor een
dergelijke mijmeraar van het ding heeft alles in zijn minutieuze mijmering een
menselijke betekenis. We zouden met gemak talrijke documenten bijeen kunnen
brengen over de subtiele angst bij zacht licht. De vlam van de kaars onthult
voortekens. Laten we er een snel voorbeeld van geven.
In een nacht van ontzetting schiet de lamp van Strindberg uit:
Ik ga het raam openen. Een luchtstroom dreigt de lamp te doven.
De lamp begint te zingen, te zuchten, te blèren
(Inferno)

We wijzen erop dat deze vertelling door Strindberg direct in het Frans is geschreven.
Omdat de vlam blèrt, heeft zij een kinderverdriet, dus is het hele universum
ongelukkig. Strindberg weet eens te meer dat alle wezens van de wereld hem
ongelukken voorspellen. Blèren, is dat niet knipperen in mineur, met de tranen in de
ogen? Is zo'n woord, met de tranen in de stem, niet een onomatopee van de vloeibare
vlam die we van tijd tot tijd vermeld vinden in de filosofie van het vuur?
Op een andere bladzij van dezelfde vertelling verdenkt Strindberg het licht van
onwil: het is een geluid van een kaars dat ongeluk voorspelt*:

*

‘In Lombardije gelden het knetteren van een halfverkoold stuk hout, de zuchten van het
houtblok als doodsvoorspellingen’ (Angelo de Gubernates, Mythologie des plantes, dl. I).
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Ik steek de kaars aan om de tijd lezend door te brengen. Er heerst een
sinistere stilte en ik hoor mijn hart kloppen. Dan geeft een droog geluidje
me een schok als een electrische vonk.
Wat is dat?
Een enorm brok kaarsvet is net op de grond gevallen. Verder niks, maar
bij ons was dat een doodsdreiging.
Misschien heeft Strindberg een overgevoelig zieleleven. Hij is ontvankelijk voor de
geringste drama's van de materie. Ook de cokes in zijn haard slaat alarm wanneer
die al brandend te erg verbrokkelt, wanneer de overblijfselen zich niet willen
samenvoegen. Maar de ramp is tegelijk subtieler en groter wanneer zij van het licht
afkomstig is. De lamp, de kaars, geven die niet het meest gehumaniseerde licht? Is
het vuur, omdat het licht geeft, niet de schepper van de grootste waarde? Een stoornis
in de top van de waarden van de natuur verscheurt het hart van een mijmeraar die in
vrede wil zijn met het universum.
Let wel, in de angst van Strindberg rond een ongelukje met een kaars treffen we
geen spoor van symbolisch meegesleept worden. De gebeurtenis is alles. Hoe klein
zij ook is, ze geeft zich te kennen als een reliëf van de actualiteit.
Nu kunnen we de pueriliteit van deze dwaasheid wel hekelen. We kunnen ons
erover verbazen dat zij plaatsvindt in een vertelling vol reëel huiselijk leed. Maar
het feit ligt er; het psychologische door de schrijver beleefde feit is tegelijk het literaire
feit. Strindberg gelooft dat een onbetekenend voorval het menselijk hart in beroering
kan brengen. Aan de hand van een kleine angst denkt hij de angst over te zullen
brengen in de eenzaamheid van een lezer.
Natuurlijk heeft de psychiater wanneer hij de vertellingen van Strindberg leest er
geen moeite mee om de schizofrenie te diagnostiseren. Maar wanneer zulke
vertellingen een literaire vorm aannemen, leveren ze een probleem op: zijn deze
geschriften niet schizofreniserend? Zal elke lezer die Inferno met belangstelling leest
niet zijn uren van schizofrenie hebben? Strindberg weet dat hij, al schrijvend in het
absolute van een eenzaamheid, in verbinding staat met de grote Ander die de solitaire
lezers zijn. Hij weet dat er in elke ziel, aan gene zijde van alle rede, een domein is
waar de puerielste angsten voortleven. Hij is er zeker van dat hij zijn ongelukken
met de kaars kan verspreiden. In Inferno volgt hij het devies dat hij in zijn
autobiografie ten beste geeft: ‘Ga je gang en de anderen zullen bang zijn.’

V
Wanneer de vlieg zich in de kaarsvlam stort, is het offer luidruchtig, knetteren de
vleugels, springt de vlam op. In het hart van de mijmeraar lijkt het leven te kraken.
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Zijdeachtiger, minder klankrijk, is het einde van de mot. Zij vliegt geluidloos,
nauwelijks raakt zij de vlam aan of daar is zij al verteerd. Voor een mijmeraar die
groot mijmert: hoe simpeler het incident, hoe verder zijn commentaren zich
verwijderen. Zo heeft C.G. Jung om dit drama uiteen te zetten een heel hoofdstuk
geschreven onder de titel: ‘De zang van de mot’. Jung citeert een gedicht van Miss
Miller, een door hem onderzochte schizofreen, die het uitgangspunt is geweest voor
de eerste editie van de Metamorfosen van de ziel.
Ook hier zal de poëzie aan een onbetekenend feit de betekenis geven van een
bestemming. Het gedicht vergroot alles. Het is naar de zon - de vlam der vlammen
- dat het minuscule wezen, lang opgevouwen in haar pop, op weg gaat voor het
hoogste offer, het glorieuze offer.
Ziehier hoe de mot zingt, hoe de schizofrene vrouw zingt: ‘Ik verlangde naar jou
vanaf het eerste ontwaken van mijn bewustzijn als wormpje. Ik droomde alleen van
jou toen ik een pop was. Vaak komen myriaden van mijn gelijken om in hun vlucht
naar een zwakke vonk, afkomstig van jou. Nog een uur, en afgelopen zal het zijn
met mijn zwakke bestaan. Maar mijn laatste inspanning, evenals mijn eerste verlangen,
zal geen ander doel kennen dan jouw glorie te naderen. Dan zal ik, na jou heel even
in een moment van extase gezien te hebben, tevreden sterven, want één maal zal ik,
in jouw volmaakte glans, de bron van schoonheid, van warmte en van het leven
aanschouwd hebben.’
Zo is het lied van de mot, symbool van mijmeraarster die wil sterven in de zon.
En Jung aarzelt niet om het gedicht van zijn schizofrene patiënte te vergelijken met
de verzen waarin Faust ervan droomt zich te verliezen in het licht van de zon:
O, had ik vleugels om naar de zon te vliegen,
En haar zonder ophouden te volgen in haar loop!
In de straling van het geluid zou ik voor altijd zien
De stille wereld uitgespreid onder mijn voeten. (...)
Maar een nieuwe impuls roert zich in mij.
Steeds verder snel ik om haar eeuwig licht te drinken.

Wij aarzelen niet Jung te volgen in de vergelijking die hij maakt tussen het gedicht
van zijn schizofrene patiënte en het gedicht van Goethe, omdat we hier getuige zijn
van zo'n beeldvergroting die een van de constantste dynamische kenmerken is van
de literaire mijmering. Voor ons is het een getuigenis van de psychologische
waardigheid van de geschreven mijmering.
In De divan neemt Goethe, als thema voor de selige Sehnsucht, de gelukkige
nostalgie, het offer van de vlinder in de vlam:
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Die naar de dood zoekt in de vlam
In de frisheid van liefdesnachten (...)
Jou grijpt een vreemd gevoel
Wanneer de stille fakkel schijnt
Je blijft niet langer opgesloten
In de donkere schaduw
En een nieuw verlangen voert je
Naar een hoger huwelijk (...)
Geboeid snel je al vliegend toe
En eindelijk, minnaar van het licht,
Ben je dan daar, o vlinder verteerd.

Een dergelijk lot krijgt van Goethe een groot devies mee: ‘Sterf en word.’
Zolang je niet begrepen hebt
Dit: Sterf en word!
Ben jij slechts een obscure gast
Op de donkere aarde.

In zijn voorwoord tot De divan geeft de vertaler Henri Lichtenberger een uitvoerig
commentaar op het gedicht. De mystiek van de oosterse poëzie ‘komt Goethe voor
verwant te zijn met de antieke mystiek, met de platoonse en heraclitische filosofie.
Goethe, die zich op de lectuur van Plato en Plotinus gestort heeft, ziet duidelijk de
verwantschap die de Griekse symboliek en de oosterse symboliek verenigt. Hij
herkent de identiteit van een soefisch thema, dat van een vlinder die zich in de vlam
van de flambouw stort, en dat van de Griekse mythe die van de vlinder het symbool
der ziel maakt, en ons Psyche toont in de vorm van een jong meisje of een vlinder,
gegrepen en gevangen door Eros, verbrand door de toorts.

VI
De mot stort zich in de kaarsvlam: positieve fototropie, zegt de psycholoog die de
maat van de materiële krachten aanhoudt; Empedocles-complex, zegt de psychiater
die het menselijke wil lezen in de wortel van de aanvankelijke impulsen. En iedereen
heeft gelijk. Maar het is de mijmering die iedereen tot overeenstemming brengt; want
een mijmeraar, die de mot zijn tropisme, zijn doodsinstinct ziet volgen, vraagt zich
met dat beeld voor ogen af: waarom ik niet? Als dan de mot een minuscule
Empedocles is, waarom zal ik dan geen faustische Empedocles zijn die, in de dood
door het vuur, het licht gaat veroveren in de zon.
Dat de vlinder zijn vleugels komt verbranden in de lamp zonder dat wij er, vóór
dat ongeluk, voor zorgden het licht uit te doen, dat is een kosmische fout die onze
gevoeligheid niet beroert. En toch, wat een symbool, dat wezen dat zich de vleugels
komt verbranden! Zijn opschik verbranden, zijn wezen verbranden, een mijmerende
ziel raakt er niet over uitge-
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mediteerd. Wanneer Paulina van Pierre-Jean Jouve zichzelf zo mooi ziet voor haar
eerste bal, wanneer zij zuiver wil zijn als een non en toch alle mannen verleiden,
heeft zij het over de dood van een vlinder: ‘Maar, beste vlinder, pas toch op voor de
vlam, weer eentje die dood zal gaan zoals die van gisteravond, zometeen gaat hij
dood. Hij gaat terug in het vuur, of hij wil of niet, hij snapt het vuur niet en de helft
van een vleugel is al verbrand, hij komt terug, hij komt weer terug, maar dat is vuur,
ongelukkige vlinder, dat is vuur!’ (Paulina)
Paulina is een zuivere vlam, maar het is een vlam. Zij wil verleiding zijn, maar
zie eens hoe zij zelf verleid wordt. Zij is zo mooi! Haar eigen schoonheid is een vuur
dat haar verleidt. Vanaf deze eerste scene komt het drama, van de dood van de
zuiverheid in de overtreding, op gang. De roman van Jouve is de roman van een
noodlot. Sterven door de liefde, in de liefde, zoals de vlinder in de vlam, is dat niet
de verwerkelijking van de synthese van Eros en Thanatos? Het verhaal van Jouve
wordt evenzeer aangedreven door het levensinstinct als door het doodsinstinct. Die
twee instincten, aan het licht gebracht zoals Jouve dat doet in hun diepte, in hun
oorsprong, zijn geen tegengestelden. De psycholoog van de diepten die Jouve is toont
dat zij handelen op de ritmiek van een noodlot, op die ritmiek welke in een leven
onophoudelijke omwentelingen teweegbrengt.
En het eerste beeld, het beeld van een vrouwelijk lot, gekozen door Jouve, is het
beeld van een vlinder verbrand door de kaars in de nacht van het eerste bal.
Ik heb de meest diverse mijmeraars van de vlam willen volgen, zelfs degenen die
mijmeren over de dood van door het licht aangetrokken spanrups vlinders. Maar dat
zijn mijmeringen waaraan ik niet deelneem. Ik ken heel wat duizelingen. De leegte
trekt me en schrikt me af. Maar aan empedocleïsche duizelingen lijd ik niet.
Voor de mijmeraar over eenzaamheid die ik ben, is de eenzaamheid van de dood
een te groot onderwerp voor overpeinzing. Om dit hoofdstuk te beëindigen, moet ik
dus nog eens zeggen hoe ik de simpele en rustige mijmeringen die ik in het begin
van dit hoofdstuk vermeld heb als de mijne beschouw.

VII
Jean Cassou droomde er altijd van om op de grote dichter Milosz af te stappen met
deze vraag, die het waard is gesteld te worden aan een majesteit: ‘Hoe maakt Uwe
Eenzaamheid het?’
Deze vraag heeft duizend antwoorden. In welk centrum van de ziel, in welke hoek
van het hart, in welke bocht van de geest is een grote eenzaat alleen, echt alleen?
Alleen? Opgesloten of opgelucht? In welk toevluchtsoord, in welke cel, is de dichter
werkelijk een eenzaat? En wan-
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neer alles ook nog eens verandert al naar gelang de stemming van de hemel en de
kleur der dromen, dan moet elke impressie van de eenzaamheid van een grote eenzaat
zijn eigen beeld krijgen. Zulke ‘impressies’ zijn allereerst beelden. We moeten ons
de eenzaamheid verbeelden om haar te leren kennen - om haar te beminnen of ons
ertegen te verzetten, om rustig te zijn of om moedig te zijn. Als we de psychologie
willen bedrijven van het psychische clair-obscur, waarin zich dit bewustzijn verheldert
of verduistert, zullen we de beelden moeten verveelvoudigen, elk beeld verdubbelen.
Een solitair mens, in de glorie van het alleen-zijn, gelooft soms te kunnen zeggen
wat eenzaamheid is. Maar ieder zijn eenzaamheid. En de mijmeraar over eenzaamheid
kan ons slechts enkele bladzijden geven uit dat album met het clair-obscur van de
eenzaamheden.
En ik, geheel één met de beelden die me door de dichters aangeboden worden,
geheel één met de eenzaamheid van anderen, ik word eenzaam met de eenzaamheden
van anderen.
Ik word eenzaam, diep eenzaam, met de eenzaamheid van een ander.
Maar die uitnodiging tot eenzaamheid moet natuurlijk discreet zijn, het moet een
eenzaamheid in beeldvorm zijn. Als de eenzame schrijver me zijn leven wil vertellen,
zijn hele leven, wordt hij voor mij direct een vreemde. De oorzaken van zijn
eenzaamheid zullen nooit de oorzaken zijn van mijn eenzaamheid. Eenzaamheid
heeft geen geschiedenis. Al mijn eenzaamheid is vervat in een oerbeeld.
Hier is dan dat simpele beeld, het centrale tafereel in het clair-obscur van de dromen
en de herinnering. De dromer zit aan zijn tafel; hij is in zijn dakkamer; hij steekt zijn
lamp aan. Hij steekt een kaars aan. Hij steekt zijn kaars aan. Dan herinner ik mij,
dan hervind ik mij: ik ben de nachtwacht die hij is. Ik studeer zoals hij studeert. De
wereld is voor mij, zoals voor hem, het moeilijke boek verlicht door de vlam van
een kaars. Want de kaars, metgezel van de eenzaamheid, is vooral de metgezel van
het solitaire werk. De kaars verlicht geen lege cel, zij verlicht een boek.
Alleen, 's nachts, met een boek verlicht door een kaars - boek en kaars, dubbel
eilandje van licht, tegen de dubbele duisternis van de geest en de avond.
Ik studeer! Ik ben slechts het onderwerp van het werkwoord studeren.
Denken durf ik niet.
Alvorens te denken moet je studeren.
Alleen filosofen denken alvorens te studeren.
Maar de kaars zal doven voordat het moeilijke boek begrepen is. Niets van de
brandtijd van de kaars, van de lange uren van het studieuze leven, mag verloren gaan.
Als ik mijn ogen opsla van het boek om naar de kaars te kijken in plaats van te
studeren, droom ik.
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Dan golven de uren tijdens de solitaire wake. De uren golven tussen de
verantwoordelijkheid van het weten en de vrijheid van de mijmeringen, die al te
gemakkelijke vrijheid van een solitair mens.
Voor mij volstaat het beeld van een waker bij de kaars, om een begin te maken
met die golvende beweging van de gedachten en de mijmeringen. Ja, het zou me
storen als de dromer die zich in het centrum van het beeld bevindt me de oorzaken
vertelde van zijn eenzaamheid, een of andere verre geschiedenis van de
verraderlijkheden van het leven. Och! mijn eigen verleden is al belemmering genoeg.
Het verleden van anderen heb ik niet nodig. Maar ik heb beelden van anderen nodig
om de mijne opnieuw kleur te geven. Ik heb mijmeringen van anderen nodig om me
te herinerren aan mijn werk onder de kleine lichten, om me eraan ter herinneren dat
ook ik een dromer van de kaars ben geweest.
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Hoofdstuk III
De verticaliteit van de vlammen
Daarboven... ontdoet het licht zich van zijn kleed.’
Octavio Paz, Adelaar of zon?

I
Onder de mijmeringen die ons lichter maken, zijn de mijmeringen van de hoogte
heel doeltreffend en simpel. Alle rechte objecten wijzen naar een zenith. Een rechte
vorm verheft zich en voert ons mee in haar verticaliteit. Het bedwingen van een reële
top blijft een sportief wapenfeit. De droom gaat hoger, de droom voert ons mee naar
een generzijds van de verticaliteit. Heel wat vliegdromen komen voort uit een wedijver
in verticaliteit met rechte en verticale wezens. Nabij torens, nabij bomen, mijmert
een dromer van de hoogte over de hemel. De mijmeringen van de hoogte voeden ons
instinct van verticaliteit, een instinct dat verdrongen wordt door de verplichtingen
van het gemeenschappelijke leven, het alledaags horizontale leven. De verticaliserende
mijmering is van alle mijmeringen de meest bevrijdende. Om goed te mijmeren, is
niets zo effectief als mijmeren in een elders. Maar het meest doorslaggevende elders,
is dat niet het elders dat boven is? Laten de dromen komen waarin het boven het
beneden vergeet en opheft. Levend in het zenith van het rechte object, bezig
mijmeringen van verticaliteit bijeen te brengen, leren wij een transcendentie van het
wezen kennen. De beelden van de verticaliteit verlenen ons toegang tot het rijk der
waarden. Als we door de verbeelding één worden met de verticaliteit van een recht
object, valt ons de weldaad ten deel van de opwaartse krachten en delen we in het
verborgen vuur dat verblijf houdt in de schone vormen, de vormen die verzekerd
zijn van hun verticaliteit.
Vroeger hebben wij dit thema van de verticaliteit uitgebreid behandeld in een
hoofdstuk van ons boek De lucht en de dromerijen. De lezer die zo goed zal zijn om
dat hoofdstuk te raadplegen [zie elders in dit nummer van Raster de inleiding tot dat
boek], zal daar de gehele achtergrond zien van onze huidige mijmeringen over de
verticaliteit van de vlam.

II
Hoe simpeler hun object, hoe groter de mijmeringen. De vlam van de kaars op de
tafel van de eenzaat bereidt alle mijmeringen van de verticaliteit voor. De vlam is
een dappere kwetsbare loodlijn. Een zucht brengt haar uit haar evenwicht maar zij
richt zich weer op. Een opwaartse kracht herstelt haar luister en aanzien.
De kaars brandt hoog en haar purper steigert
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zegt een vers van Trakl. De vlam is een bewoonde verticaliteit. Elke dromer van de
vlam weet dat de vlam levend is. Zij waarborgt haar verticaliteit door gevoelige
reflexen. Zodra een verbrandingsincident het zenithaal elan komt verstoren, reageert
de vlam prompt. Een dromer van de verticaliserende wil die tegenover de vlam zijn
les leert, steekt ervan op dat hij zich weer dient op te richten. Hij hervindt de wil om
hoog te branden, om met al zijn kracht naar de top van de hitte te gaan.
En wat een groot uur, wat een mooi uur wanneer de kaars goed brandt! Wat een
elegantie krijgt het leven in de vlam die lang wordt en spits! De waarden van het
leven en van de droom blijken daar verbonden.
Een steel van vuur! Weten wij wel wat geurt?
zegt de dichter Edmond Jabès.
Ja, de steel van de vlam is zo recht, zo teer dat de vlam een bloem is.
Zo wisselen de beelden en de dingen hun waarde uit. Heel de kamer van de dromer
van de vlam verkrijgt een atmosfeer van verticaliteit. Een zachte maar trefzekere
dynamiek voert de dromen naar de top. We kunnen heus wel geboeid raken door de
intieme wervelingen die de pit omringen, en in de buik van de vlam woelingen zien
waarin duisternis en licht strijden. Maar elke dromer van de vlam ment zijn droom
naar de top. Daar wordt het vuur licht. Villiers de l'Isle-Adam heeft als motto voor
een hoofdstuk van zijn Isis dit Arabische spreekwoord genomen: ‘De fakkel verlicht
haar handvat niet.’
Op de top bevinden zich de grootste dromen.
De vlam is zo wezenlijk verticaal dat zij voor een dromer van het zijn gericht lijkt
te wezen op een generzijds, op een etherisch niet-zijn. In een gedicht dat Vlam tot
titel heeft, lezen we:
Brug van vuur geslagen tussen echt en onecht
Coëxistentie op elk ogenblik van zijn en niet-zijn
(Roger Asselineau, Poésies incomplètes)

Dat zijn en niet-zijn spelen met een niets, met een vlam, met een misschien louter
verbeelde vlam, voor een filosoof is dat een mooi geval van geïllustreerde metafysica.
Maar elke diepe ziel heeft haar persoonlijke generzijds. De vlam illustreert alle
transcendenties. Tegenover een vlam vraagt Claudel zich af: ‘Waar ligt het startpunt
van de hoge vlucht die de materie neemt om zich te verplaatsen naar de categorie
van het goddelijke?’ (L'Oeil écoute)
Als we het onszelf toestonden te mediteren over liturgische thema's zou het ons
geen moeite kosten documenten te vinden aangaande de symboliek van de vlammen.
We zouden dan het hoofd moeten bieden aan een weten. We zouden dan de grenzen
te buiten gaan van het project van ons kleine boek, dat zich ermee tevreden dient te
stellen de symbolen te vatten in hun eerste aanzet. Wie binnen wil gaan in de wereld
van de symbo-
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len die in het teken van het vuur staan, kan terecht bij het grote werk van Carl-Martin
Edsman: Ignis divinus*.

III
In ons inleidende hoofdstuk hebben wij elke bekommernis om een weten, elke
wetenschappelijke of pseudowetenschappelijke ervaring inzake de verschijnselen
van de vlam, opzij gezet. We hebben ons best gedaan om binnen de homogeniteit te
blijven van mijmeringen die verbeelden, mijmeringen van een solitaire dromer. Je
kunt niet met zijn tweeën zijn als je diep mijmert bij een vlam. De argeloze
waarnemingen die Goethe en Eckermann, meester en leerling, samen hebben gedaan,
bereiden geen enkele gedachte voor, ze kunnen niet herhaald worden met de ernst
die past bij wetenschappelijk onderzoek. Evenmin bieden zij ons openingen naar de
filosofie van de kosmos die zo'n grote uitwerking heeft gehad in de Duitse romantiek.
Om meteen te bewijzen dat we met Novalis het rijk van een fysica van de feiten
verlaten om het rijk van de fysica van de waarde te betreden, zullen we commentaar
geven op een kort devies dat is afgedrukt in de editio minor: ‘Licht macht Feuer’,
‘Het is het licht dat het vuur maakt’. In zijn Duitse vorm gaat dit zinnetje van vier
lettergrepen zo snel, is het een denkpijl zo gezwind, dat het gezonde verstand de
wond niet meteen voelt. Heel het dagelijks leven bindt ons op het hart om het zinnetje
omgekeerd te lezen, want in het gewone leven steekje vuur aan om licht te maken.
Deze provocatie is alleen aanvaardbaar voor aanhangers van een kosmologie van
waarden. Het vierlettergrepige zinnetje ‘Licht macht Feuer’ is de eerste acte van een
idealistische revolutie van de fenomenologie van de vlam. Het is zo'n kernzinnetje
dat een dromer voor zichzelf herhaalt om zijn overtuiging samen te vatten. Urenlang,
verbeeld ik me, hoor ik de vier lettergrepen op de lippen van de dichter.
Het idealistische bewijs windt er geen doekjes om: voor Novalis moet de idealiteit
van het licht de materiële actie van het vuur verklaren.
Het fragment van Novalis vervolgt: ‘Licht ist der Genius des Feuerprozesses’
(‘Het licht is de geest van het proces van het vuur’). Een topzware verklaring ten
behoeve van een poëtica der materiële elementen, omdat door het primaat van het
licht aan het vuur zijn macht als absoluut subject ontnomen wordt. Het vuur krijgt
zijn ware wezen dus pas aan het eind van een proces waarin vuur licht wordt, nadat
het in de folteringen van de vlam ontdaan is van al zijn stoffelijkheid.**

*
**

Carl-Martin Edsman, Ignis divinus, Lund, 1949. Van dezelfde auteur: Le baptême du feu,
Uppsala, 1940.
Volgens een auteur van de Encyclopédie (artikel: Vuur): ‘Een levende en heldere vlam (geeft
meer warmte) dan de heetste haard.’

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

165
Als we in verband met de vlam over zo'n omgekeerde causaliteit zouden lezen, zouden
we moeten zeggen dat het de punt is die de voorraadkamer vormt voor de handeling.
Gezuiverd in de punt stroomt het licht door heel het kaarsje. Het licht is dus de ware
motor die het opwaartse wezen van de vlam bepaalt. Het eigenlijke principe van de
idealiserende kosmologie van Novalis wil de waarden vatten in de act zelf waarin
zij de feiten achter zich laten, waarin zij hun wezen als stijging ondervinden. Alle
idealisten die over de vlam mediteren, ondervinden dezelfde opwaartse stimulans.
Claude de Saint-Martin schrijft: ‘De beweging van de geest is als die van het vuur,
zij vindt stijgend plaats.’ (Le Nouvel homme, jaar IV)

IV
Als we alle fragmenten waarin Novalis de verticaliteit van de vlam ter sprake brengt
rangschikken, zouden we kunnen zeggen dat alles wat in de Kosmos recht is, dat
alles wat daar verticaal is, een vlam is. In één dynamische omschrijving zouden we
moeten zeggen: al wat stijgt heeft de dynamiek van de vlam. Het omgekeerde,
nauwelijks afgezwakt, is duidelijk. Novalis schrijft: ‘In de vlam van een kaars zijn
alle krachten van de Natuur actief.’ (‘In der Flamme eines Lichtes sind alle
Naturkräfte tätig.’)
De vlammen maken het eigenlijke wezen uit van het animale leven. En omgekeerd
merkt Novalis ‘de animale natuur van de vlam’ op. De vlam is in zekere zin de
animaliteit zonder meer, een soort van excessief animaal. Zij is de slokop bij uitstek
(das Gefrässige). Dat deze aforismen als fragmenten over het gehele werk verspreid
zijn, laat hun onmiddellijke karakter zien, dat van overtuigingen. Het zijn waarheden
van mijmeringen die je alleen maar zou kunnen bewijzen door het diepe onirisme te
ondervinden, meer dromend dan nadenkend.
Elk rijk van het leven is dan een bijzonder type vlam. In de door Maeterlinck
vertaalde fragmenten lezen we: ‘De boom kan alleen een bloeiende vlam worden,
de mens alleen een sprekende vlam, het dier alleen een zwervende vlam.’*
Naar het lijkt zonder deze tekst van Novalis gelezen te hebben, schrijft Paul Claudel
soortgelijke bladzijden. Voor hem is het leven een vuur (L'art poétique). Het leven
bereidt zijn brandstof voor in het vegetale en ontbrandt in het animale: ‘Het vegetale
of bouwstof van de brandbare materie. Het animale dat voorziet in zijn eigen voedsel,’
zegt Claudel in het résumé dat zijn verhaal voorbereidt.

*

Vgl. een eigenaardige bladzij waarop al wat leeft wordt voorgesteld als de ontlasting van
een vlam. Wij zijn slechts de overblijfselen van een in brand gestoken wezen.
In De Divan schrijft Goethe: In de vlugge vlam van de haard / Ontstaan uit het ongevormde
de sappen van dier en plant (An des Herdes raschen Feuerkräften / Reift das Rohe Tier- und
Pflanzensäften).
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‘Indien het vegetale gedefinieerd kan worden als “de brandbare materie”, dan is dat
voor het animale de aangestoken materie (...) Het animale handhaaft (zijn vorm) door
datgene te verbranden waarmee het de energie voedt waarvan die energie de act is,
en door zich datgene te verschaffen waarmee de honger van het vuur dat in het
animale opgesloten zit gestild wordt.’
De dogmatische toon van deze kosmologie in de vorm van een devies, zowel bij
Novalis als bij Claudel, zal een wetenschappelijk filosoof waarschijnlijk op afstand
houden. Maar dat zal anders zijn als we dergelijke aforismen een plaats geven in het
kader van een poëtica. De vlam is hier scheppend. Zij levert ons poëtische intuïties
om ons deel te laten nemen aan het in vlam gezette leven van de wereld. De vlam is
dan een levende substantie, een poëtiserende instantie.
De meest diverse wezens krijgen van de vlam hun substantief. Er is slechts een
adjectief nodig om ze te particulariseren. Een snelle lezer zal daar wellicht slechts
een stilistisch spel in zien. Maar als hij deelneemt aan de aanstekelijke intuïtie van
de filosoof-dichter, zal hij begrijpen dat de vlam een uitgangspunt is van het levende
wezen. Het leven is een vuur. Om er de essentie van te leren kennen moeten we
branden tezamen met de dichter. Om een formule van Henry Corbin te gebruiken,
zouden we kunnen zeggen dat de Novaliaanse formules ernaar streven om de meditatie
tot ontbranding te brengen.

V
Maar dit is een dynamisch beeld waarin de meditatie over de vlam een soort van
boven-vitaal elan vindt dat het leven moet verheffen, dat het leven moet prolongeren
boven het leven uit, ondanks alle tekortkomingen van de gewone materie. Fragment
271 van Novalis resumeert een hele filosofie van het vlam-leven, van de leven-vlam:
‘De kunst om boven zichzelf uit te springen is overal de hoogste daad. Zij
is het uitgangspunt van het leven, het ontstaan van het leven. De vlam is
niets anders dan een daad van deze soort. Zo begint de filosofie daar waar
de filosofant zichzelf filosofiseert, dat wil zeggen zichzelf verteert en
vernieuwt.’*
In een omwerking van zijn tekst geeft Novalis, terwijl hij de twee betekenissen van
het werkwoord verzehren (verteren, eten) vlak bij elkaar houdt, de overgang aan, in
de daad van de vlam, van het bepaalde naar het bepalende, van het voldane wezen
naar het wezen dat zijn vrijheid beleeft. Een wezen maakt zich vrij door zichzelf te
verteren om zich te her-

*

Vgl. Nietzsche achter in Ecce Homo: ‘Het leven heeft zichzelf geschapen / Als
voornaamste obstakel. / Nu springt het over zijn eigen denken heen’.
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nieuwen, door zich aldus het lot van een vlam toe te bedelen, door bovenal het lot
te verwelkomen van een bovenvlam, die bovenop zijn punt gaat schitteren.
Maar alvorens te filosoferen, moeten we misschien opnieuw zien; misschien moeten
we, bij gebrek aan opnieuw zien, ons opnieuw dat zeldzame fenomeen verbeelden
van de haard wanneer de rustige vlam uit zijn wezen vonken losmaakt die wegvliegen,
lichter en vrijer onder de schoorsteenmantel.
Dat schouwspel heb ik heel vaak gezien op mijmerende avonden. Soms bracht
mijn goede grootmoeder met een handige vlasvezel boven de vlam de trage rook die
opsteeg langs de zwarte haard weer tot branden. Het luie vuur verbrandt niet altijd
in één keer alle elixers van het hout. De rook verlaat de fonkelende vlam met tegenzin.
De vlam had nog zoveel te verbranden. In het leven zijn er ook zoveel dingen om
weer op te laten vlammen!
En wanneer de bovenvlam weer tot leven kwam, zei mijn grootmoeder tegen mij:
‘Kijk eens, kind, dat zijn de vuurvogels.’ Maar zelf geloofde ik, die altijd verder
droomde dan de grootouderlijke woorden, dat die vuurvogels hun nest hadden in het
hart van het houtblok, goed verborgen onder de schors en het zachte hout. De boom,
die nestendrager, had in de loop van zijn groei dit besloten nest aangelegd waarin
deze mooie vuurvogels nestelden. In de hitte van een grote haard breekt de tijd aan
van uit het ei komen en uitvliegen.
Ik zou er moeite mee hebben mijn eigen dromen en mijn verre herinneringen te
vertellen, als het eerste beeld, de vlam die boven zichzelf uitspringt om door te blijven
branden, niet zo'n waar beeld was. Charles Nodier heeft haar gezien, de vlam die
boven zichzelf uit vliegt, die een nieuw elan opdoet boven haar eerste elan uit, boven
haar punt. Hij spreekt over die ‘gedroomde vuren die boven toortsen en kandelabers
vliegen, wanneer de as die hen heeft voortgebracht al koud wordt’.
Voor Nodier illustreert die overlevende, overvliegende vlam een verre vergelijking.
Hij spreekt van een tijd waarin alleen de liefde leefde boven de sociale wereld, evenals
die vuren welke een zuiverder licht geven boven de flambouwen.
Voor een Novaliaanse dromer van geanimaliseerde vlammen is de vlam, omdat
zij wegvliegt, een vogel.
Waar brengt u de vogel heen
Anders dan naar de vlam?

vraagt een jonge dichter (Pierre Garnier, Roger Toulouse).
In mijn dromerijen en mijn spelletjes voor de haard had ik hem goed leren kennen,
de huiselijke Phoenix, de etherische Phoenix bij uitstek, omdat hij herboren werd,
niet uit zijn as, maar uit zijn loutere rook.
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Maar wanneer een zeldzaam verschijnsel ten grondslag ligt aan een buitengewoon
beeld, een beeld dat de ziel vervult met mateloze dromen, aan wie of wat dient dan
realiteit te worden toegekend?
Een fysicus zal antwoorden: Faraday heeft van het experiment met de kaars die
in haar damp werd aangestoken het onderwerp gemaakt van een befaamde voordracht.
Die voordracht vindt plaats in het kader van de door Faraday gegeven avondcolleges,
die hij verzameld heeft onder de titel Geschiedenis van een kaars. Om het experiment
te doen slagen dient men de kaars zachtjes, heel zachtjes aan te blazen en de damp
heel snel opnieuw aan te steken, alleen de damp, zonder de pit weer te wekken.
Half wetend, half dromend zou ik dus zeggen: om de proef van Faraday te doen
slagen moet je snel werken want de echte dingen dromen niet erg lang. Je moet het
licht niet laten inslapen. Haastig moet je het weer wekken.
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Hoofdstuk IV
De poëtische beelden van de vlam in het plantaardige leven
‘Ik weet niet meer of ik slaap
Want het licht waakt in de heliotroop.’
Céline Arnauld, Anthologie

I
Wanneer je een beetje mijmert over de krachten die in elk object een vorm handhaven,
verbeeld je je gemakkelijk dat in elk verticaal wezen een vlam heerst. Meer in het
bijzonder is de vlam het dynamische element van het rechte leven. In het voorafgaande
citeerden we deze gedachte van Novalis: ‘De boom is niets anders dan een bloeiende
vlam’. We zullen dit thema illustreren door de beelden in herinnering te roepen die
in de verbeelding van de dichters zonder ophouden herboren worden.
Alvorens de wapenfeiten van de poëtische verbeelding te noemen, moeten we
misschien nog eens zeggen dat een vergelijking geen beeld is. Wanneer Blaise de
Vigenère de boom vergelijkt met een vlam, brengt hij slechts woorden bij elkaar
zonder er echt in te slagen de overeenkomsten te noemen tussen het plantaardige
vocabulair en het vocabulair van de vlam. Laten we die bladzijde, die ons een goed
voorbeeld lijkt van een wijdlopige vergelijking, in ogenschouw nemen.
Nauwelijks heeft Vigenère gesproken over de vlam van een kaars, of hij spreekt
over de boom: ‘In overeenkomstige zin (met de vlam) die met zijn wortels vastzit in
de aarde waaruit hij zijn voedsel haalt zoals het pitje het zijne maakt uit het vet, de
was of de olie die het doen branden. De steel die zijn sap of kracht opzuigt, is net zo
als het pitje, waarin het vuur zich handhaaft door het vocht dat het naar zich toetrekt;
en de witte vlam, dat zijn z'n takken en twijgen bekleed met bladeren; de bloemen
en de vruchten waarop het finale doel van de boom zich richt, zijn de witte vlam
waartoe alles gereduceerd zal worden.’
Gedurende heel deze uitgesmeerde vergelijking zullen wij nooit een van de duizend
door vuur gevormde geheimen bevatten die van verre de flamboyante explosie hebben
voorbereid van een boom in bloei.
De dichters volgend zullen we dus proberen om de beelden op te vatten als eerste
poëzie, wanneer ze geboren worden uit een detail dat het verdient om uitvergroot te
worden, uit een kiem van levende poëzie, uit een poëzie die wij in ons kunnen doen
leven.

II
Wanneer het beeld van de vlam zich aan een dichter opdringt om een waarheid over
de plantaardige wereld onder woorden te brengen, dan
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moet het beeld in één enkele frase pakken. Het beeld uitleggen, het beeld ontwikkelen,
dat zou neerkomen op het vertragen en tot stilstand brengen van het elan van een
verbeelding die de hitte van het vuur en de geduldige kracht van het loof verenigt.
De beelden-frasen die de plantaardige vlammen schilderen, die hen onder woorden
brengen, zijn evenzovele polemische acties tegen het gezonde verstand, dat ingeslapen
is in zijn kijk- en spreekgewoonten. Maar de verbeelding is er zó zeker van, met een
nieuw beeld een waarheid over de wereld te treffen, dat polemiek met de
nietverbeelders verspilde moeite zou zijn. Lonender is het voor de verbeelder, die
tot verbeelders spreekt, om opnieuw, om zonder ophouden jonge frasen over de
vlammen van het plantaardige leven te debiteren.
Zo begint het rijk van de beslissende beelden, van de poëtische beelden. Alle
poëzie is begin. Wij stellen voor om deze beelden-frasen, rijk aan een wil tot nieuwe
uitdrukking, aan te duiden als poëtische zinnen. De benaming fragmenten, die door
de fragmentisten gebruikt wordt, doet ze tekort. Er gaat niets kapot in een beeld dat
kracht put uit zijn verdichting.
Met een woordenboek van mooie zinnen uit de dogmatische verbeelding, met een
botanica van alle door de dichters gecultiveerde plantenvlammen, zouden we
misschien de dialogen tussen de dichter en de wereld kunnen ontcijferen.
Waarschijnlijk zal het altijd moeilijk zijn om een groot aantal opzettelijk uitzonderlijke
beelden te groeperen. Maar soms heeft de lectuur een aantrekkingskracht die volstaat
om twee verschillende genres verwant te achten, vanwege een uitzonderlijk beeld.
Hoe zouden we ons bij voorbeeld aan de indruk kunnen onttrekken dat Victor Hugo
en Balzac tot dezelfde familie behoren van botanici van de droom, wanneer we deze
twee poëtische zinnen vergelijken: ‘Elke plant is een lamp. De geur bestaat uit licht.’
(Hugo) ‘Elke geur is een combinatie van lucht en licht.’ (Balzac)
Natuurlijk is het, in de esthetica van Balzac, de plant die in haar top, in de bloem,
die wonderbaarlijke synthese van lucht en licht bewerkstelligt.
Een soort van Baudelaireaanse overeenkomst is actief via de hoogte, via de toppen,
alsof waarden van de top de waarden van de basis teweeg zouden brengen. Zodoende
lezen mijmeraars die de overeenkomst van de geuren en het licht in beide betekenissen
beleven de volgende ‘gedachte’, die waarde toekent aan een teer licht, met overtuiging:
‘Bepaalde bomen worden geuriger wanneer ze worden aangeraakt door de regenboog.’
(Le Sieur de la Chambre, Iris)

III
Gecondenseerder nog dan een poëtische zin, krijgen we van een enkele dichter wel
eens de kiem zelf van een beeld, een beeld-kiem, een kiem-

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2006 (nrs. 113-116)

171
beeld. Hier is een getuigenis van een vlam die brandt in de beslotenheid van de boom
- een heuse belofte van het flamboyante leven. In een gedicht met de titel ‘De oude
eik’ vervult Louis Guillaume ons, door drie woorden, met mijmeringen: ‘Houtblok
van sappen,’ zegt hij, tot meerdere glorie van de grote boom.
‘Blok van sappen’, nooit gebruikt woord, heilig zaadje van een nieuwe taal die
zich de wereld voor moet stellen door middel van poëzie. De poëtische zin wordt
aan de zorg van de lezer toevertrouwd. Al dromend van dit vuursap dat krachten van
brand geeft aan de koning der bomen zullen we duizend poëtische zinnen dromen.
Wat mij betreft, door de gave van de dichter gewekt uit mijn oude beelden, laat ik
het grote beeld van het grote wezen, verwrongen in smarten als die van Laocoön,
voor wat het is, en dromend over al dat sap dat stijgt en brandt, voel ik dat de boom
een vuurdrager is. Die eik is de plantaardige Hercules die in alle vezels van zijn
wezen zijn apotheose voorbereidt in de vlam van een houtblok.
Een wereld van kosmische contradicties komt voort uit deze knoop van vijandelijke
krachten. Louis Guillaume heeft in drie woorden vuur en water verbonden. Dat is
een grote triomf van de taal. Alleen de poëtische taal kan zo stoutmoedig zijn. We
zijn waarlijk in het domein van de vrije en scheppende verbeelding.

IV
Soms is de kiem van het beeld bijna exuberant. Hij gaat in één keer tot het uiterste
van zijn vermogen. In één enkel beeld verleent Jean Caubère een betekenis van vlam
aan de solitaire waterstraal, dat rechte wezen, rechter dan alle bomen in de tuin. ‘De
fontein van Caubère’ - wat een voorrecht om je naam te geven aan een ongeschapen
beeld - is voor mij de vlam van het krachtige water, het vuur dat opspat tot zijn
maximale hoogte, tot de grens van zijn rechte actie.
Er zijn tuinen
waar één waterstraal brandt
tussen de stenen
in de schemering.*

Een grote vreugde van het woord wordt ons gegeven door de dichter. Door hem
stijgen we boven elementaire verschillen uit. Het water brandt. Het is koud, maar
het is sterk, dus het brandt. Het verkrijgt, in een soort van natuurlijk surrealisme, het
vermogen van een denkbeeldig vuur. Er is niets gewilds, niets gekunstelds in dit
onmiddellijke surrealisme van de fontein-vlam. Jean Caubère heeft het surrealisme
van zijn beeld geconcentreerd in slechts één woord: het woord brandt derealiseert
en surreali-

*

Jean Caubère, Déserts.
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seert. En dat ene woord brandt heeft de schemermelancholie van het gedicht op de
kop gezet. Het gewonnen beeld is zo een getuigenis van de scheppende melancholie.
Zulke syntheses van objecten, zulke fusies van objecten die opgesloten zitten in
zo verschillende vormen, zoals de fusie van de waterstraal en de vlam, de boom en
de vlam, zouden in de taal van het proza amper uitgedrukt kunnen worden. Dit vraagt
om het gedicht, de buigzaamheden van het gedicht, om poëtische omzettingen. De
hymne maakt zich meester van het wezen van de beelden, hij maakt er objecten van
de hymne, hymnische objecten van. Het is de hymne die de synthetiserende potentie
is. De Mexicaanse dichter Octavio Paz, die dit goed weet, zegt heel precies: Populier
van vuur, fontein (Adelaar of zon?)
Ook hier weer laat de dichter het aan de lezer over om de frasen in te voegen - het
poëtisch plezier om poëtische zinnen te schrijven die de vlam van de rijzige boom
en de volkomen verticale vlam van de fontein dienen te verenigen. Met de dichters
van onze tijd zijn we het rijk in gegaan van de bruuske poëzie, van een poëzie die
niet babbelt maar die altijd levend wil zijn in eerste woorden. Naar gedichten moeten
we dus luisteren als naar voor het eerst gehoorde woorden. De poëzie is een
verwondering, zeer nauwkeurig op het niveau van het woord, in het woord, door het
woord.
Wij grijpen alle kansen aan om ons enthousiasme te uiten over de autonome
poëtische waarden. Maar we moeten weer terug naar het preciesere program van
onze onderzoekingen naar de plantaardige beelden van de vlam, en willen ingaan op
eenvoudiger voorbeelden van verwantschap tussen lichten, bloemen en vruchten.

V
Een boom is veel meer dan een boom zegt een dichter.
Hij stijgt naar het kostbaarste licht van zijn wezen en zodoende zijn, in heel wat
gedichten, vruchtdragende bomen lampdragende bomen. Het beeld is in die tijd heel
natuurlijk in poëzie over tuinen. Al die lichten in het zomerlover zijn voedsel van
vuur. Een van de personages van Dickens deelt vertrouwelijk mee dat hij als kind
dacht ‘dat de vogels hun glanzende ogen dankten aan de glimmende rode bessen
waarmee ze zich voeden’.
In een voordracht over de schilderkunst van Matisse onder de titel ‘De poëzie van
het licht’ citeert Arsène Soreil een oosterse dichter die zei: Sinaasappels zijn de
lampen van de tuin...
Soreil citeert ook Marcel Thiry: Aan de appelaars zie je vruchten schijnen als
lampen...
Maar deze beelden zijn te snel, het zijn eindpunten, ze volgen niet de
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lange mijmeringen die in de boom de transformator zien van levenssappen tot
substantie voor vuur en vlam.
Wanneer de augustuszon de eerste sappen heeft bewerkt, komt het vuur langzaam
in de tros. De druif licht op. De tros wordt een luchter die fonkelt onder de lampekap
van de grote bladeren. Het schaamblad van de wijnstok heeft er allereerst toe gediend
om de tros te verbergen.
Stijging van het vuur, stijging van het licht, tussen die twee beelden hebben de
dichters van kosmische mijmeringen de keus. Volgens Rachilde geeft de wijnstok
in de tijd van zijn jeugd, door met zijn manlijke stok alle vuren uit de aarde te halen,
aan de tros ‘die satanische suiker, gedestilleerd dwars door vulkanische gewelddaden
heen’ (Contes et nouvelles).
De dronkenschap van de mens voltooit de dwaasheden van de wijnstok.
In elke boom legt een dichter de eenheid van drie bewegingen: Boom bron, boom
sprong, vuurboog (Adelaar of zon?, Octavio Paz).
Er zijn bomen die vuur in hun knoppen hebben. Voor d'Annunzio is de laurier een
boom zo heet dat zijn gesnoeide stam weldra overdekt is met knoppen die evenzovele
‘groene vonken’ zijn.

VI
Als een van de axioma's van de poëtica van de plantaardige wereld zal een
Novaliaanse dichter met gemak deze formule accepteren: de bloemen, alle bloemen
zijn vlammen - vlammen die licht willen worden.
Dit licht worden, dat voelt elke dromer van bloemen, bezielt hem als een
overtreffende trap van wat hij ziet, als een overtreffende trap van de werkelijkheid.
De dromer-dichter leeft in een aureool van alle schoonheid, in de werkelijkheid van
de onwerkelijkheid. De dichter, zonder de privileges van de schilder die een schepper
is door middel van kleuren, heeft er geen enkel belang bij om met de begoochelingen
van de schilderkunst te rivaliseren. Bevangen in de striktheid van zijn ambacht kent
de dichter, die schilder met woorden, de begoochelingen van de vrijheid. Hij moet
bloem zeggen, bloem spreken. Hij kan de bloem dus alleen begrijpen door de vlammen
van de bloem te bezielen door de vlammen van het woord. De poëtische uitdrukking
is dus dit licht worden, dat elke novaliaanse dromer heeft voorvoeld in zijn filosofische
beschouwingen.
Het probleem van de dichter is bijgevolg het uitdrukken van het reële met behulp
van het irreële. Hij leeft, zoals we in ons voorwoord aangaven, in het clair-obscur
van zijn wezen, en brengt om en om een schittering of een halfschaduw bij het reële
- en elke keer geeft hij zijn uitdrukking een onverwachte nuance.
‘Bezien’ wij nu enkele poëtische uitdrukkingen van bloemen-vlammen die zeer
verschillend genuanceerd zijn al naar gelang de geest van de dichter.
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Laten we eerst beelden nemen waarin de vlammen van de bloem ontleende vlammen
zouden kunnen zijn, weerkaatsingen van een ondergaande zon: De hemel dooft en
de kastanjebomen branden schrijft Jean Bourdeillette.
Het hoge loof van de kastanjebomen in de herfst speelt zijn partij in de symfonie
van de ondergaande zon. Als we het gedicht als totaal nemen, verbeelden we ons
gemakkelijk dat de hele boom een werking van licht heeft. De brand van de toppen
daalt af in alle bloemen van de tuin. Het gedicht van Bourdeilette eindigt met dit
grote vers:
De dahlia 's hebben de houtskool van de zon bewaard
Wanneer ik, op pyrophorische wijze, een dergelijk gedicht lees, voel ik dat het tussen
zon, boom en bloem een eenheid van vuur bewerkstelligt.
Een eenheid van vuur? De eenheid van handeling, in feite, die aan de wereld
voltrokken wordt door de poëtische expressie.
In het werk van dezelfde dichter zijn er bloemen met meer geïndividualiseerde
vlammen. Een rode tulp, is dat geen vuurbokaal? Is niet elke bloem een type vlam?
Tulpen van koper
Tulpen van vuur
Verwrongen in de hitte
Van deze meimaand*

Als u de tulp uit uw tuin naar de tafel brengt, hebt u een lamp. Zet een rode tulp, één,
in een vaas met lange hals. U zult bij haar, in de eenzaamheid van de solitaire bloem,
mijmeringen hebben van de kaars.
In een notitie schrijft Bernardin de Saint-Pierre: ‘Chardin zegt dat, wanneer een
jongeman in Perzië een tulp offreert aan zijn maîtresse, hij haar te verstaan geeft dat
hij net als die bloem een kop als vuur heeft en een hart dat gloeit als kool.’ (Études
de la Nature) Inderdaad is, onderin de kelk, de pit van de fakkel geheel zwart.
Wanneer de bloem een rustige lamp is, een vlam zonder drama, vindt de dichter
woorden die gelukkige vondsten zijn:
De blauwe lupines brandden
Als zachte lampen

Dat is toch, in de orde van het woord, een vochtige vlam die stroomt in zijn
lipbloemige syllaben.
Ik verbeeld me een mooie tedere vrouw, die deze twee verzen zegt en nog eens
zegt, terwijl ze zichzelf in de spiegel bekijkt. Haar lippen zouden gelukkig zijn. Haar
lippen zouden leren zacht te bloeien.
Onder alle bloemen is de roos werkelijk een brandpunt van beelden voor de
verbeelding van plantaardige vlammen. Zij is het wezen zelf van

*

Jean Bourdeilette, Reliques des songes.
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de verbeelding van plantaardige vlammen. Zij is het wezen zelf van de meteen
overtuigde verbeelding. Wat een intensiteit in dit ene vers van een dichter die droomt
van een tijd waarin
Het vuur en de roos één zullen zijn
(And the fire and the rose are one, T.S. Eliot)

Willen zulke accoorden van beelden een dubbele waarde toekennen aan elk beeld,
dan dienen deze accoorden in hun twee betekenissen te horen te zijn. Een dromer
van rozen moet een complete rozenstruik in zijn haard zien.
Soms lijken bloemen geboren te worden in de steenkool die vlamt. Zo schrijft
Pieyre de Mandiargues: Het vuur van de geraniums verlicht de steenkool...
Wat is de oorsprong van deze droom in rood en zwart? De bloem of de haard?
Voor mij doet het beeld van de dichter twee maal dienst, en twee maal doet het
geweldig dienst.
Alles hangt af van het temperament van een dichter. Volgens Lundkvist komt de
rustige korenbloem ‘overeind, electrisch, in het korenveld en bedreigt de maaister
als de vlam van een soldeerlamp’.
De lamp en de roos verruilen hun zachtheid. Rodenbach, de dichter met de zachte
beelden, schrijft: De lamp in de kamer is een witte roos...
In zijn huis met de honderd spiegels kweekte Rodenbach verbeelde bloemen. Hij
schrijft ook:
De lamp
die in de spiegels waterlelies tot bloei brengt

Zijn mijmering over weerspiegelingen is zo kosmogonisch dat hij aldus de verticale
vijver gecreëerd heeft. De dichter bedekt op die manier de muren van zijn kamer met
schilderijen van waterlelies. Niets weerhoudt een verbeelder ervan in alle lichten
bloemen te zien.
Een nog geestdriftiger temperament zal met nog meer passie het vuur van de rozen
weergeven. Het werk van d'Annunzio is rijk aan rozen die in brand staan. In de grote
roman Het vuur lezen we:
- Kijk die rode rozen eens!
- Ze branden. Het lijkt wel of ze in hun bloemkroon een gloeiende kool hebben. Ze branden
echt.’

De toon is zo simpel! Hij kan banaal lijken voor een gehaaste lezer. Maar de schrijver
is het te doen geweest om deze dialoog van twee gelieven in het vuur van hun
hartstochten. De rode bloemen kunnen een leven markeren. Een paar regels verder
gaat de dialoog voort:
- Moet je zien. Ze worden almaar roder. Het fluweel van Bonifazio...

Weet je nog? Het heeft dezelfde kracht.
- De innerlijke bloem van het vuur.’

Op een andere bladzij, wanneer d'Annunzio het werk van de glasbla-
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zers volgt, wordt het beeld omgekeerd. Het is het gesmolten glas dat om de naam
van een bloem vraagt, een nieuwe proeve van de wederzijdse werking van de twee
polen van een duobeeld:
‘De glazen die ontstonden, schommelden aan het eind van de blaaspijpen, rose en
blauwig als de tuilen van een hortensia die van kleur begint te veranderen.’
Zo, wederkerig, bloeit het vuur en wordt de bloem verlicht.
We zouden die twee uitvloeisels eindeloos kunnen ontwikkelen: de kleur is een
epifanie van het vuur; de bloem is een ontofanie van het licht.*

VII
Tegenover de wereld van de bloemen staan we met een versnipperde verbeelding.
We slagen er amper in, we slagen er niet meer in, ze te begroeten in de intimiteit van
hun wezen, als een getuigenis van een wereld van de schoonheid, van de wereld die
zijn mooie wezens vermenigvuldigt. Elke bloem evenwel heeft haar eigen licht. Elke
bloem is een dageraad. Een mijmeraar van de hemel zal in elke bloem de kleur vinden
van een hemel. Zo wil het een mijmering die, in haar drang naar een leven op de
toppen, in ieder ding een bovenbaudelairiaanse overeenkomst in beweging zet.
Ter opening van een geleerd artikel, ‘Sympathie en theopathie bij de “Getrouwen
van de liefde” in de Islam’, citeert Henry Corbin, ‘de heliotroop en haar gebed’
aanhalend, Proclus:
‘Hoe, vraagt Proclus, valt het feit te verklaren dat de heliotroop door haar beweging
de beweging van de zon volgt, en de selenotroop de beweging van de maan, en dat
zij zo, naar de maat van hun vermogen, een cortège vormen voor de flambouwen
van de wereld, anders dan door erkenning van de causale harmonieën, van de
kruiselingse oorzakelijkheden tussen de wezens van de aarde en de wezens van de
hemel?
Want inderdaad bidt ieder ding al naar de rang die het inneemt in de natuur, en
zingt het de lof van het hoofd van de goddelijke reeks waartoe het behoort, spirituele
lof, en redelijke of fysieke of gevoelige lof; want de heliotroop beweegt zich naar
de mate van haar bewegingsvrijheid, en in de ronde die zij maakt zouden we, als we
het geluid konden opvangen van de door haar beweging geslagen lucht, ons er
rekenschap van geven dat het een hymne is aan haar koning, zoals een plant hem
kan zingen.’
Op welk niveau, tot welke hoogte moeten wij de tekst van Proclus overpeinzen?
Vóór alles moeten we voelen dat deze uitgroeit om hoogte te winnen, alle hoogten.
Vuur, lucht, licht, elk ding dat stijgt heeft evenzeer iets goddelijks; elke ontvouwde
droom maakt integraal deel uit van

*

De eerste formule is van d'Annunzio.
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het wezen van de bloem. De levensvlam van het wezen dat bloeit is een gerichtheid
op de wereld van het zuivere licht.
En al deze vormen van worden zijn de gelukkige vormen van worden van de
traagheid. De flambouwen in de tuinen van de hemel, evenals de bloemen in de
tuinen van de mens, zijn veilige vlammen, zijn trage vlammen. De hemel en de
bloemen brengen degene die mediteert gezamenlijk de trage meditatie bij, de meditatie
die bidt.
Als we verder lezen in de bladzijden van Henry Corbin, dienen we ons zonder
reserve open te stellen voor de dimensie van de Hoogte - een Hoogte die de
waardigheid verkrijgt van het heilige. Volgens Proclus bidt de heliotroop, in haar
kleur van de hemel, omdat zij zich altijd keert, in een buitengewone trouw, tot haar
Heer. Henry Corbin citeert dan dit koranvers: ‘Elk wezen kent de wijze van bidden
en vereren die het past.’ En Corbin laat zien dat het heliotropisme van de heliotroop
bij de ‘Getrouwen van de liefde’ van de Islam een heliopathie is.

VIII
In alle naïviteit mijmerend over de beelden van de dichters hebben we alle kleine
wonderen van de verbeelding aanvaard. Wanneer de poëtische waarde in het geding
is, zou het ongepast zijn om andere waarden in te roepen, ongepast ook om aan de
studie ervan te beginnen met een kritische geest. Laten we evenwel, ter beëindiging
van dit kleine hoofdstuk, een document aandragen dat we niet anders dan met een
korrel zout kunnen nemen.
We ontlenen deze anekdote aan een alleszins serieus boek. Lord Frazer schrijft,
zonder enige inleiding, zonder enig commentaar: ‘Toen de Menri in contact kwamen
met de Maleiers, vonden ze bij hen een rode bloem (gant'gn, Maleis: gantang). Ze
verenigden zich rond deze bloem en strekten hun armen erboven uit om zich te
warmen.’
Vervolgens wordt de anekdote gecompliceerd. In het bijzonder dienen zich een
hert en een specht aan. De specht, summum der legendarische vogels, kan het vuur,
met zijn eclatante vleugels, best naar de mensen van een of andere stam brengen.
Frazer heeft ons zoveel documenten verschaft over dieren die in de legenden
weldoeners van de mens zijn dat we eraan gewend zijn geraakt geloof te hechten een beetje geloof, een heel klein beetje - aan alles wat de etnologen ons rapporteren.
We nemen gehoorzaam plaats op de schoolbanken van de naïviteit. Maar bij het
sprookje van deze familie van Maleiers, vergaderd rond een boeket vurige bloemen
om er hun vingers aan te warmen, maakt zich de demon van de ironie meester van
mijn geest en keer ik de bijl van de naïviteit om: wat zullen de ogen van die goede
wilden boosaardig geglommen hebben terwijl ze deze komedie van de florale
oorsprong van het vuur opvoerden voor de naïeve missionaris!
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Hoofdstuk V
Het licht van de lamp
‘Om mijn verlegen lamp aan te moedigen
ontsteekt de uitgestrekte nacht al haar sterren.’
Tagore, Glimwormen. Dit korte gedicht is geschreven op de waaier van
een vrouw.

I
Het gezelschap dat wij ervaren van vertrouwde dingen voert ons naar het trage leven.
Bij hen worden wij bevangen door een mijmering die een verleden heeft en toch elke
keer weer een eigen frisheid verkrijgt. De dingen die bewaard worden in de ‘dingerij’,
dat krappe museum van de dingen waarvan we gehouden hebben, zijn de talismans
van de mijmering. Nauwelijks hebben we ze opgeroepen, of daar zijn we, louter door
hun naam, alweer vertrokken, mijmerend van een zeer oud verhaal. Wat een ramp
dus voor de mijmering wanneer de namen, de oude namen, van voorwerp veranderen,
om zich aan een heel ander ding te hechten dan het goeie ouwe ding van de ouwe
dingerij! Zij die in de vorige eeuw hebben geleefd, zeggen het woord lamp met andere
lippen dan de lippen van tegenwoordig. Mij, dromer van woorden, maakt het woord
gloeilamp aan het lachen. Nooit zal de gloeilamp vertrouwd genoeg zijn om het
bezittelijk voornaamwoord te krijgen.* Wie kan er nu zeggen: mijn electrische
gloeilamp, zoals hij vroeger zei: mijn lamp? Ach! hoe nog te dromen, bij deze
neergang van bezittelijke voornaamwoorden, van deze voornaamwoorden die zo
sterk uitdrukten wat voor gezelschap wij hadden aan onze dingen?
De electrische gloeilamp zal ons nooit de mijmeringen geven van die levende lamp
die met behulp van olie licht maakte. We zijn het tijdperk ingegaan van het bestuurde
licht. Onze enige rol is dat we een schakelaar omdraaien. We zijn nog slechts het
mechanisch subject van een mechanisch gebaar. Van die handeling kunnen we niet
profiteren om ons, in terechte trots, op te werpen als het onderwerp van het werkwoord
aansteken.
In zijn mooie boek Naar een kosmologie heeft Eugène Minkowski een hoofdstuk
geschreven onder de titel ‘Ik steek de lamp aan’. Maar de lamp is hier een electrische
gloeilamp. Een vinger op de schakelaar volstond om de zwarte ruimte te laten
opvolgen door de meteen lichte ruimte. Hetzelfde mechanische gebaar geeft de
omgekeerde transformatie. Een klik-

*

Jean de Boschère noteert met levendig sarcasme een scene waarin het, in plaats van een
waakvlam, een ‘electrische lamp’ is die de figuur van de Maagd in ere houdt. Is de waakvlam
niet een blik? ‘Een waakvlam moest branden in het zwarte oog van de olie’ (vgl. Marthe et
l'engagé). De electrische lamp heeft geen blik.
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je zegt, met dezelfde stem, ja en nee. De fenomenoloog heeft zo het middel om ons
afwisselend in twee werelden te plaatsen, oftewel in twee bewustzijnen. Met een
electrische schakelaar kunnen we eindeloze spelletjes van ja en nee spelen. Maar
door het mechaniek te aanvaarden heeft de fenomenoloog de fenomenologische
diepgang van zijn daad verloren. Tussen de twee universa van duister en licht zit nog
slechts een moment zonder werkelijkheid, een Bergsoniaans moment, een intellectueel
moment. Het ogenblik had meer drama toen de lamp menselijker was. Als je de oude
lamp aanstak, kon je altijd beducht zijn voor een onhandigheid, voor een ongelukje.
De pit van vanavond is niet helemaal de pit van gisteren. Indien onverzorgd, zal zij
verkolen. Als het glas niet goed recht staat, gaat de lamp walmen. We kunnen er
alleen maar bij winnen als we de vertrouwde voorwerpen de aandachtige vriendschap
geven die zij verdienen.

II
Het is in de vriendschap die de dichters koesteren voor de dingen, voor hun dingen,
dat we die garven van ogenblikken kunnen leren kennen die waarde verlenen aan
efemere handelingen.
In bladzijden waarin hij ons herinneringen aan een kindertijd vertelt, hergeeft
Henri Bosco de lamp haar waardigheid van vroeger. Over die lamp, zo trouw aan
ons solitaire wezen, schrijft hij immers: ‘Je merkt meteen, niet zonder emotie, dat
zij iemand is. Overdag geloofde je dat het alleen maar een ding was, een
gebruiksvoorwerp. Maar als het daglicht zwakker wordt en je ronddwaalt door een
eenzaam huis, waarin het halfdonker is binnengedrongen, zodat je alleen nog maar
tastend langs de muren kunt gaan, dan stelt de lamp die je zoekt, die je niet meer
kunt vinden, totdat je haar ontdekt op de plek waar je vergeten was dat ze stond, dan
stelt de lamp die je nu weer bereikt en gepakt hebt, zelfs vóór je haar aan hebt
gestoken, je gerust en biedt je een zoete aanwezigheid. Zij kalmeert je, zij denkt aan
jou...’ (Un Oubli moins profond)
Een dergelijke bladzij zal weinig weerklank vinden bij de fenomenologen die het
wezen van de dingen definiëren aan de hand van hun ‘gebruiksvoorwerpelijkheid’.
Ze hebben dat barbaarse woord gemunt om in één klap een halt toe te roepen aan de
verleidingen die van de dingen tot ons komen. De gebruiksvoorwerpelijkheid is voor
hen een zo heldere wetenschap dat die geen behoefte heeft aan de mijmering der
herinneringen. Maar herinneringen verdiepen het gezelschap dat wij ondervinden
van de goede dingen, de trouwe dingen. Elke avond, als de tijd daar is, doet de lamp
‘haar goede werk’ voor ons. Deze gevoelsmatige omkeringen van het goede ding en
de goede dromer kunnen gemakkelijk kritiek krijgen van de psycholoog die op
volwassen leeftijd gestalte heeft gekre-
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gen. Voor hem zijn dit slechts overblijfselen van de kinderjaren. Maar onder de pen
van een dichter wordt de poëtische betekenis weer tot trilling gebracht. De schrijver
weet dat hij gelezen zal worden door geesten die ontvankelijk zijn gemaakt door
eerste poëtische werkelijkheden. De bladzij van Bosco gaat voort:
‘Kijkt u eens goed naar haar, terwijl u ze aansteekt, en zegt u mij eens of zij het
niet zelf is die zich stilletjes onder onze verstrooide ogen aansteekt. Misschien verbaast
het u als ik u zeg dat zij het vuur dat we haar brengen heel wat minder ontvangt dan
zíj ons haar vlam offreert. Het vuur komt van buitenaf. En dat vuur is maar een
gelegenheid, een makkelijk voorwendsel waarvan de gesloten lamp profiteert om
licht te verspreiden. Zij is. Ik voel haar als een schepsel.’
Het woord ‘schepsel’ geeft de doorslag. De dromer weet dat dit schepsel het licht
schept. Het is een scheppend schepsel. Je hoeft haar alleen maar verdienstelijk te
achten, je hoeft er alleen maar aan te denken dat zij een goede lamp is, en daar is ze
al in leven. Ze leeft in de herinnering aan de vrede van vroeger. De dromer herinnert
zich de goede lamp die zich zo goed liet aansteken. Het weloverwogen werkwoord
- liet aansteken - versterkt de waarde die het schepsel dat licht geeft als subject bezit.
De woorden en hun tere verbuigingen helpen ons goed te dromen. Geef kwaliteiten
aan de dingen, geef, uit de grond van uw hart, de handelende wezens hun juiste
potentie, en het universum blaakt. Een goede lamp, een goede pit, goede olie, en kijk
eens aan: een licht dat het hart van de mens verheugt. Wie de mooie vlam bemint,
bemint de goede olie. Hij volgt de helling van alle kosmogonische mijmeringen
waarin elk voorwerp ter wereld een wereldkiem is. Voor een Novalis is olie de materie
zelf van het licht, de mooie gele olie is gecondenseerd licht, een gecondenseerd licht
dat wil zwellen. Uit een zwakke vlam komt de mens krachten van licht bevrijden die
opgesloten zijn in de materie.
Misschien dromen wij zo ver niet meer. Maar zo heeft men gedroomd. Men heeft
gedroomd van een lamp die een lichtend leven geeft aan een obscure materie. Hoe
zou een dromer van woorden dan ook niet ontroerd zijn wanneer de etymologie hem
leert dat petroleum versteende olie is? Uit de diepten van de aarde doet de lamp het
licht opstijgen. Hoe ouder de substantie die de lamp verwerkt, des te zelfverzekerder
de lamp gedroomd wordt in haar statuut van scheppend schepsel.
Maar deze mijmeringen over de kosmogonieën van het licht zijn niet meer van
onze tijd. Wij roepen ze hier slechts op om het onbekende onirisme te signaleren,
het onirisme dat hooguit historische materie is geworden, kennis van oude kennis.
Wij willen onze overpeinzingen dus richten naar de inspiratie van een grote
mijmeraar. Door Bosco te volgen kunnen wij de diepte ontdekken
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van de mijmeringen van een kindertijd die is gehandhaafd in zijn dromen. Met Bosco
betreden wij het labyrint waarin de herinneringen en de mijmeringen elkaar kruisen.
Een kindertijd, besloten in zijn dromen, is onpeilbaar. We vervormen hem altijd
enigszins door er een vertelling van te maken. We vervormen hem nu eens door meer
te dromen, dan weer door minder te dromen. Door deze golvingen van herinneringen
en dromen wordt Henri Bosco ontvankelijk gemaakt wanneer hij probeert de
gevoelens die hem verbinden met de lamp op ons over te brengen. Een dubbele
ontologie is dus vereist om ons te zeggen wat tegelijk het wezen van de lamp is én
het wezen van die mijmeraar van de trouw van de eerste lichten. We raken aan de
wortels van het poëtisch gevoel voor een voorwerp dat beladen is met herinneringen.
Bosco schrijft:
‘Sentiment dat tot mij komt uit die kindertijd waarvan ik nogal zwaar, geloof ik,
de eenzaamheden parafraseer.’

III
Het is niet verwonderlijk dat de lamp, na zo'n samenzijn van kind en lamp, in het
hele oeuvre van Bosco een heus personage is, met een daadwerkelijke rol in het
verhaal van een leven. In talrijke romans van Bosco markeren familiale lampen,
intieme lampen, de menselijkheid van het huis, de duur van een familie. Vaak heeft
een oude huishoudster de lamp van de voorouders onder haar hoede. Een oude
huishoudster die voor een jonge meester zorgt, prolongeert, voor de meester die zij
als kind heeft gekend, de vrede van een kindertijd door de vertrouwde dingen in ere
te houden. Zij weet, voor elke belangrijke gebeurtenis van het huiselijk leven, de
juiste lamp te vinden. Zo ook de oude Sidonie. Zij kent de hiërarchische waardigheid
van de lampen en steekt, vanwege een groot wachten, alle kaarsen van de zilveren
kandelaber aan.
In de ernstige uren accentueert een rustieke lamp, door haar eenvoud, het natuurlijke
drama van leven en dood. In een sombere wake, terwijl zijn goede dienaar wellicht
al gestorven is, vindt de held van de overpeinzing die het centrale personage van de
roman van Bosco is - Malicroix - morele steun in de lamp:
‘Want ik had behoefte aan steun en ik zocht die, ik weet niet waarom, in het vuur
van die kleine lamp. Zij verlichtte me amper, want het was maar een gewone lamp
die, slecht gesnoten, af en toe glinsterde en dreigde te doven. Toch was zij daar en
zij leefde. Zelfs op de momenten dat haar geringe vlam verzwakte, behield zij een
religieus kalme helderheid. Het was een zacht en vriendelijk wezen dat met mij, in
mijn ontreddering, de bescheiden kabbeling deelde van haar leven als lamp. Want
haar glazen bol werd slechts door een beetje olie gevoed. Vettige olie die opsteeg
naar de lamp, en de lamp ontbond haar in het licht. Maar het licht, waar ging dat
heen?’ (Malicroix)
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Ja, het licht van een blik, waar gaat dat heen wanneer de dood zijn kille vinger op
de ogen van een stervende legt?

IV
Zelfs in de uren waarin het leven geen drama bevat, is de tijd van de lampen een
ernstige tijd die in zijn traagheid overpeinsd dient te worden. Een dichter, dromer
van de vlam, heeft deze trage duur onder weten te brengen juist in precies dezelfde
frase waarin ook het wezen van de lamp wordt uitgedrukt:
...Die aandachtige lamp en de avond overleggen...

De twee reeksen gedachtenpuntjes zitten in de tekst van Léon-Paul Fargue. Zo gelast
de dichter ons om met gedempte stem de prelude uit te spreken van een accoord van
het kleine licht en het eerste avonddonker.
Een trage beweging ontplooit zich in het clair-obscur van de mijmering, een
beweging die een vrede verbreidt: ‘De lamp steekt handen uit die rustig maken’,
‘Een lamp slaat vleugels uit in de kamer’. De lamp lijkt de tijd te nemen om de hele
kamer geleidelijk te verlichten. Vleugels en handen van licht gaan langzaam langs
de muren strijken.
En Léon-Paul Fargue hoort de lamp fluisteren onder de schelp van de lampekap.
Een stroom en een tegenstroom van licht, beide heel fijn, jagen de laag van licht op
en bedaren haar: ‘De lamp zingt haar lichte lied, zachtjes, zoals we het horen in
schelpen.’
Ook Octavio Paz luistert naar de mompelende lamp:
‘Het schijnsel van de olielamp, schijnsel dat uitweidt, preekt, het met zichzelf
oneens is. Het zegt mij dat er niemand komt...’
Het lijkt of de stilte toeneemt wanneer de lamp zachtjes praat:
Een stilte van zout deed de lampen suizen

zegt de Belgische dichter Roger Brucher (Vigiles de la rigueur).
De duur die al stromend duurt en de duur die al brandend duurt, harmoniseren hier
hun beelden. De lamp van Fargue is een groot beeld van de rustige en trage tijd. De
vurige tijd, in de vlam van de lamp, tempert zijn onverwachte sprongen. Om over
het vuur van de lamp te spreken, moeten we rustig ademhalen.
Heel wat lampen van Georges Rodenbach zouden ons dezelfde rust opleggen! In
één vers van de Spiegel van de geboortelucht vinden we deze grote les:
Vriendelijke lamp met de langzame blikken van een kalm vuur.

Als de avond valt en we de lamp aansteken, dan is het meer dan een mechanisch
ogenblik dat door de dichter van de lamp beleefd wordt:
De kamer staat verbaasd
Van dit geluk dat duurt

Door de lamp doordrenkt een geluk van licht de kamer van de dromer.
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We zouden met gemak een grote hoeveelheid beelden kunnen verzamelen waarin
de menselijke waarde van lampen in één keer uitgesproken wordt. Zij hebben, die
beelden, wanneer ze goed zijn, vóór dat ze simpel zijn. Het lijkt erop dat de evocatie
van een lamp verzekerd kan zijn van weerklank in de geest van een lezer die op
herinnering gesteld is. Een poëtische halo omringt het lamplicht in het clair-obscur
van de dromerijen die het verleden doen herleven.
Maar onze demonstratie van de psychologische waarde van de lamp versnipperen
we liever niet over een veelvoud van voorbeelden; liever brengen we een vertelling
ter sprake, een van de mooiste van Henri Bosco, waarin de lamp het eerste mysterie
is van een psychologisch mysterieuze roman. Deze roman is getiteld Hyacinthe. We
vinden daar, jonge vrouw geworden, het wezen terug dat alle lezers van Bosco als
kind hebben leren kennen in de twee vertellingen De tuin van Hyacinthe en Broekezel.
Van de ene roman in de andere voortlevend, zijn de romanpersonages van Bosco
zodoende de onirische metgezellen van zijn leven als schepper. Om helemaal precies
te zijn, voegen we daaraan toe: de lamp is ook zelf een onirische metgezel in het
oeuvre van Bosco.
Wat een grootse taak zou het voor een psycholoog zijn om, ondanks het tohu-bohu
van de droom en de nachtmerries, de persoonlijkheid van dat intieme wezen, van dat
dubbele wezen dat ‘op ons lijkt als een broer’ los te maken! Dan zouden we de
eenheid kennen van het wezen van onze dromen. We zouden werkelijk de dromer
van onszelf zijn. Onirisch zouden we de anderen begrijpen als de wezenseenheid
van hun mijmerend wezen.
Maar laten we de lamp van Bosco in de vertelling Hyacinthe wat nader bezien.

V
De lamp is het Wezen van de eerste bladzij. Nauwelijks zijn er zes regels geschreven,
om te zeggen dat de verteller van het boek zich heeft geïnstalleerd op een verlaten
plateau, in een verlaten huis, in een lege tuin, omgeven door een muur - of de lamp
komt tussenbeide, de lamp van iemand anders, een verre lamp, een onverwachte
lamp. Bij eerste lezing vermoeden we, achter de woorden van uiterste eenvoud, niet
het drama van eenzaamheden dat in zijn kiem gegeven wordt in deze paar regels:
‘In deze muur, waarin een smal raam zat, ging opeens, de avond van mijn aankomst
al, de lamp aan. Ik werd erdoor gehinderd.
Ik wachtte op de weg. Ik had de hoop dat ze de luiken zouden sluiten. Maar
niemand sloot ze. De lamp brandde nog toen ik besloot terug te gaan. Sindsdien, elke
avond, had ik haar zien aangaan, vanaf de eerste schemer.
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Soms, heel laat in de nacht, liep ik naar buiten over de weg. Ik wilde weten of zij
nog brandde.
Daar was ze. Pas tegen de ochtend doofden ze haar.’
Zonder dat we er verder op in willen gaan, doet zich voor ons, mijmeraars van de
lamp, een probleem voor: het probleem van de lamp van een ander. De
fenomenologen van de kennis van anderen hebben een dergelijk probleem niet
behandeld. Zij weten niet dat een verre lamp het teken is van iemand.
Voor een mijmeraar van de lamp zijn er twee soorten lamp van een ander. De lamp
van de ander in de ochtend, de lamp van de ander in de avond, de lamp van de Eerst
Opgestane en de lamp van de Laatst Naar Bed Gegane. Bosco heeft het probleem
verdubbeld door het hoofd te bieden aan de lamp die de hele nacht brandt. Wat is dit
voor lamp van een ander, wat is dit voor ander met die bijzondere lamp? De roman
Hyacinthe in zijn geheel beantwoordt deze vragen.
Maar bij de eerste indrukken moeten we blijven stilstaan om onderricht te worden
in de fenomenologie van de eenzaamheid. De eerste bladzij van Bosco is dan van
een uiterste gevoeligheid. Het individu dat op het verlaten plateau de eenzaamheid
kwam opzoeken, wordt gestoord door een lamp die brandt op vijfhonderd meter
afstand van zijn verblijf. De lamp van een ander ontregelt de rust die bij de eigen
lamp genoten wordt. Er is bijgevolg een rivaliteit van eenzaamheden. Je wilt alleenzijn
om alleen te zijn, de enige met een lamp die de eenzaamheid aanduidt. Als de solitaire
lamp aan de overkant huiselijke werkzaamheden verrichtte, als zij slechts een
gebruiksvoorwerp was, dan zou de mijmeraar van de mediterende lamp die Bosco
is er in het geheel geen aanstoot aan nemen en er niet onder lijden. Maar twee
filosofenlampen in een en hetzelfde dorp, dat is te veel, dat is er één te veel.
Het cogito van een mijmeraar creëert zijn eigen kosmos, een kosmos van hem
alleen. Zijn mijmering wordt ontregeld, zijn kosmos wordt verstoord als de dromer
de zekerheid heeft dat de mijmering van een ander een wereld tegenover zijn eigen
wereld stelt.
Dus ontwikkelt zich op de eerste bladzijden van Hyacinthe weldra een psychologie
van intieme vijandelijkheden. Die verre lamp is natuurlijk niet in zichzelf ‘gekeerd’.
Het is een lamp die wacht. Zij waakt zo continu dat zij bewaakt. De lamp waakt en
bewaakt. Zij bewaakt, dus is zij kwaadwillig. Een compleet steigerwerk van
vijandelijkheden wordt opgetrokken in de geest van een dromer wiens eenzaamheid
zojuist geschonden is. Vervolgens loopt de roman van Bosco over een nieuwe as:
omdat de verre lamp het plateau bewaakt, zal de door die bewaking gehinderde
dromer de bewaker bewaken. De mijmeraar van de lamp verbergt dus zijn lamp om
de lamp van de ander bespieden.
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Wij hebben een tekst van Bosco benut om de aandacht te vestigen op een weinig
benadrukte nuance van de psychologie van de lamp. We hebben deze aantekening
zwaar aangezet om te doen beseffen dat de lamp van anderen onze indiscretie kon
wekken, onze eenzaamheid in het ongerede brengen, onze trots op het waken te
tarten. Al die nuances, wat zwaar aangezet, wekken de gedachte dat de lamp, zoals
alle waarden, kan worden geraakt door een ambivalentie.
Maar in de roman die begint met een tegenslag van de eenzaamheid zal de lamp
van de vreemdeling, als een goede lamp, weldra hulp bieden aan de dromer die de
vertelling van Bosco stuurt. De dromer droomt vervolgens van de eenzaamheid van
de ander om daaruit troost te putten. De ommezwaai vindt plaats vanaf bladzij 17:
‘Toen verkreeg de verre lamp opeens een onverwacht belang. Niet dat haar
uitstraling binnen die voortijdige duisternis* levendiger was geworden, want zij blonk
steeds even zacht, maar het licht dat zij verspreidde leek vertrouwder. Je zou gezegd
hebben dat de geest, waarvan zij wellicht de werken of de mijmering bescheen, er
nu de meer vriendelijke warmte in vond, en er de kalme tegenwoordigheid van
waardeerde. In mijn ogen had zij haar karakter van signaal en haar belofte van
verwachting verloren, om de lamp van het welkom te worden.’
Wanneer de sneeuw het plateau overvalt, wanneer de winter elk leven tot stilstand
brengt, wordt de eenzaamheid isolement. De dromer leert de ontreddering kennen.
Zal hij ‘de woeste vlakte geveegd door de winden’ ontvluchten? In het mijmeren
over de verre lamp vindt hij steun.
Op de ingesneeuwde vlakte ‘zag ik de lamp: zij was het die me weerhield. Ik bezag
haar nu met een doffe tederheid. Ze hadden haar voor mij aangestoken: het was mijn
lamp. De man die zo laat in de nacht waakte, onder zijn lauwe licht, ik kwam ertoe
me hem voor te stellen als op mij lijkend. Soms, meegevoerd nog verder dan die
gelijkenis, was ik het zelf die ik me voorstelde, verdiept in een overpeinzing die
evenwel ondoordringbaar voor mij bleef.’ (Hyacinthe)
De beweging naar vertrouwen in de dromer vóór de verre lamp werd niet voltooid.
Het woord ondoordringbaar duidde op een verdrongen vragenlijst. De golving van
vertrouwen en raadsel kalmeerde niet. Om rust te krijgen moest hij, aan de
psychologische raadsels voorbij, werkelijk de waker onder de lamp worden. Alle
overpeinzing richt zich op dat verlangen: ‘Achter die lamp hield zich die ziel op; die
ziel die ik had willen zijn.’
We hebben maar een kleine glimp laten zien van de rijkdom aan variaties die in
dit werk van Bosco door het mijmeren over de lamp van een

*

Het is in een winterschemer dat de scene beschreven wordt.
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ander teweeg wordt gebracht. Maar zelfs al zouden we de dertig door Bosco
geschreven bladzijden regel voor regel becommentariëren, dan nog: zouden we in
staat zijn om er objectief de vele, beurtelings delicate en diepe schoonheden van aan
te geven? We hebben Hyacinthe vaak gelezen en herlezen. Nooit hebben we twee
keer hetzelfde gelezen... Wat een slechte leraar literatuur zouden we zijn geweest!
Al lezend mijmeren we te veel. We herinneren ons ook te veel. Bij elke lezing stuiten
we op aanleidingen tot persoonlijk gemijmer, aanleidingen tot herinnering. Een
woord, een gebaar brengt mijn lezen tot stilstand. Laat de verteller van Bosco de
luiken neer om zijn licht te verbergen, dan herinner ik mij dat ik hetzelfde deed, in
een huis van vroeger. De dorpstimmerman had midden in de luiken twee harten
uitgezaagd zodat de zon 's morgens toch het gezin kon wekken. Dus 's avonds en
laat in de nacht wierp de lamp, onze lamp, door die twee uitsnijdingen van de luiken
twee harten van gouden licht op het slapende platteland.
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Epiloog
Mijn lamp en mijn witte papier
I
Door je een ver verleden van arbeid te herinneren, door je weer de zo talrijke maar
o zo monotone beelden te binnen te roepen van de koppige werker, lezend en peinzend
onder de lamp, begin je te leven alsof je het enige personage van een schilderij was.
Een kamer met onscherpe muren en als samengetrokken in haar centrum,
geconcentreerd rond degene die peinst, gezeten voor de door de lamp verlichte tafel.
Gedurende een lang leven heeft het tafereel duizend varianten gekregen. Maar het
bewaart zijn eenheid, zijn centrale leven. Nu is het een constant beeld waarin zich
de herinneringen en de mijmeringen vermengen. Het dromende wezen concentreert
zich er om zich het wezen te herinneren dat werkte. Je de kleine kamers herinneren
waar je werkte, waar je de energie had om hard te werken, is dat troost, is dat
heimwee? De ware ruimte van het solitaire werk, dat is in een kleine kamer de cirkel
verlicht door de lamp. Jean de Boschère wist dat, want hij schreef: ‘Alleen in een
smalle kamer kun je werken.’ En de werklamp geeft de hele kamer de dimensies van
de tafel. Hoezeer concentreert de lamp van vroeger, in mijn herinneringen, het verblijf,
en herstelt zij de eenzaamheid van de moed, mijn eenzaamheid als werker!
De werker onder de lamp is aldus een oerprent, voor mij even waardevol als
duizend herinneringen, waardevol voor iedereen, verbeeld ik me tenminste. De
tekening, daar ben ik zeker van, heeft geen onderschrift nodig. We weten niet wat
de werker bij de lamp denkt, maar we weten dat hij denkt, dat hij in zijn eentje denkt.
De eerste prent draagt het merkteken van een eenzaamheid, het karakteristieke
merkteken van een bepaald type eenzaamheid. Hoeveel beter zou ik werken, hoe
hard zou ik werken als ik me terug kon vinden in een van mijn ‘oer’prenten!

II
De eenzaamheid neemt toe als, op de tafel verlicht door de lamp, de eenzaamheid te
kijk ligt van de witte bladzij. De witte bladzij! Die grote door te trekken woestijn,
nooit doorgetrokken. Die witte bladzij die elke avond wit blijft, is dat niet het grote
teken van een steeds weer opnieuw aangevangen eenzaamheid? En welk een
eenzaamheid zit de eenzaat op de huid, als zij die van een werker is die niet alleen
zichzelf wil onderrichten, die niet alleen wil denken, maar die wil schrijven. Dan is
de witte bladzij een niets, een smartelijk niets, het niets van het schrijven.
Ja, kon je maar schrijven! Daarna zou je misschien kunnen denken. Primum
scribere, deinde philosophari, zegt een boutade van Nietzsche.
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Maar je bent te eenzaam om te schrijven. De witte bladzij is te wit, te aanvankelijk
wit om te kunnen beginnen aan een echt schrijvend bestaan. De witte bladzij legt
stilte op. Zij weerspreekt de vertrouwdheid van de lamp. De ‘prent’ heeft dus twee
polen, de pool van de lamp en de pool van de witte bladzij. Tussen die twee polen
is de solitaire werker verdeeld. Een vijandige stilte regeert vervolgens in mijn ‘prent’.
Heeft Mallarmé niet in een verdeelde ‘prent’ geleefd toen hij gewag maakte van:
...de onherbergzame helderheid van een lamp
op het lege papier door zijn witheid verdedigd.*

III
En hoe goed zou het zijn - genereus ook tegenover jezelf - om helemaal overnieuw
te beginnen, te beginnen aan een schrijvend leven! Geboren worden in het schrijven,
door het schrijven, groot ideaal van de lange solitaire avonden! Maar om in de
eenzaamheid van je wezen te schrijven, alsof je de openbaring kreeg van een witte
bladzij van het leven, zou je avonturen van het bewustzijn moeten beleven, avonturen
van de eenzaamheid. Maar kan het bewustzijn in zijn eentje zijn eenzaamheid laten
variëren?
Ja, hoe, als je alleen blijft, avonturen van het bewustzijn te kennen? Kun je, door
af te dalen in je eigen diepten, avonturen van het bewustzijn aantreffen? Heel wat
keren heb ik, levend in een van mijn ‘gravures’, geloofd dat ik mijn eenzaamheid
verdiepte. Ik geloofde dat ik, spiraal voor spiraal, de ladder van mijn wezen afdaalde.
Maar tijdens zulke afdalingen zie ik nu dat, terwijl ik meende te denken, ik mijmerde.
Het wezen is daar beneden niet. Het is boven, altijd boven - en wel in de solitaire
gedachte die aan het werk is. Je zou dus, om herboren te worden, tegenover de witte
bladzij, in de volle jeugd van het bewustzijn, wat meer schaduw moeten doen in het
clair-obscur van de oude beelden, de verschoten beelden. Daarentegen zou je de
graveur opnieuw moeten graveren - elke avond opnieuw het wezen zelf van de eenzaat
graveren, in de eenzaamheid van zijn lamp, kortom alles zien, alles denken, alles
zeggen, alles schrijven in eerste existentie.

IV
Al met al, en met inbegrip van de ervaringen van het leven, verscheurde en
verscheurende ervaringen, is het toch eerder vóór mijn witte papier, vóór de witte
bladzij die op de juiste afstand van mijn lamp op tafel ligt, dat ik werkelijk aan mijn
tafel van de existentie zit.
Ja, aan mijn tafel van de existentie heb ik de existentie-maxima ge-

*

Mallarmé, Brises marines. Poèmes de jeunesse.
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kend, de existentie op spanning - gespannen gericht op een vooruit, op een
meer-dan-vooruit, op een boven. Overal om mij heen is rust, is stilte; alleen mijn
wezen, mijn wezen dat het wezen zoekt is gericht, in een onwaarschijnlijke behoefte
om een ander wezen te zijn, een meer-dan-wezen. En zo komt het dat je met Niets,
met Mijmeringen gelooft boeken te kunnen maken.
Maar, nu een klein album met de clair-obscurs van het zieleleven van een dromer
eindigt, keert het uur terug van het heimwee naar de zeer streng geordende gedachten.
Ik heb, terwijl ik mijn romantiek van de kaars volgde slechts één helft behandeld
van het leven vóór de tafel van de existentie. Na zoveel mijmeringen krijg ik haast
om mij nog verder te ontwikkelen, om dus het witte papier te verwijderen ten einde
te studeren in een boek, een moeilijk boek, een voor mij altijd iets te moeilijk boek.
In de inspanning tegenover een boek met een strenge uiteenzetting vormt zich de
geest en hervormt hij zich. Elk worden van het denken, elke toekomst van het denken,
ligt in een hervorming van de geest.
Maar is er nog tijd voor mij, om de werker terug te vinden die ik zo goed ken, en
hem terug te laten keren in mijn prent?
- La flamme d'une chandelle, 1961.
VERTALING: NICOLAAS MATSIER
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Gaston Bachelard (1884-1962)
Gaston Bachelard begon in 1903 zijn loopbaan als postbeambte en was, eveneens in
zijn geboorteplaats Bar-sur-Aube (Champagne), gymnasiumleraar Natuur- en
Scheikunde van 1919 tot 1930. Zijn studie filosofie, die hij naast zijn
natuurwetenschappelijke opleiding had doorlopen, sloot hij in 1927 af met twee
Thèses: een kennistheoretische werk, Essai sur la connaissance approchée, en een
onderzoek op het vlak van de wetenschapsgeschiedenis van de natuurwetenschappen:
Etude sur l'évolution d'un problème de physique: la propagation thermique dans les
solides. Voor een filosoof die zich een groot deel van zijn leven met literaire
onderwerpen bezig zou houden is die natuurwetenschappelijke voorgeschiedenis
niet onbelangrijk; zijn rol in de jaren '30/'40 was dan ook die van een niet academisch
gebonden geleerde die een synthese tussen natuur- en geesteswetenschappen
nastreefde. Beroepsmatig werd dat streven, na een docentschap filosofie van tien
jaar in Dijon, bevestigd doordat hij in 1940 bij de gerenommeerde leerstoel voor
‘Geschiedenis en filosofie der natuurwetenschappen’ aan de Sorbonne beroepen
werd, die hij tot zijn emeritaat in 1954 zou bekleden. Precies in die tijd nam hij
afscheid van de wetenschap in die zin dat hij zich meer en meer met de literatuur
bezig ging houden, in het bijzonder met problemen van de verbeelding. La
psychoanalyse du feu is het begin van een serie studies met betrekking tot de
elementen, een eerste proeve van een kritiek van de zuivere verbeelding: door te
analyseren wat er in de opvattingen over vuur aan sedimentatie van irrationele
associaties meespeelde, ook of juist in de wetenschap, én wat er in beelden aan
oorspronkelijke verbeeldingskracht actief is. Het boek laat tevens zien dat rationeel
denken - ‘rationalist bèn je niet’ - een proces is en een moeizaam proces bovendien;
Bachelard richtte zijn kritiek met name op een argeloze opvatting van intuïtief denken.
Zijn geschriften uit de jaren '30 (met name L'intuition de l'instant, 1932, en La
dialectique de la durée, 1936) waren een afrekening met Bergson. Lautréamont, zijn
studie uit 1940 naar de beelden van agressie en geweld in Maldoror, was vooral ook
een demonstratie van zijn stelling dat het beeld een autonome schepping van de
verbeeldingskracht was: het beeld niet, zoals de psychoanalyse het behandelde, als
symp-
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toom dat iets verbergt - ‘De analyticus verklaart de bloem uit de mest’ -, maar als
zelfstandige entiteit die op eigen merites beoordeeld moet worden. Het bijna
tegelijkertijd verschenen La philosophie du Non. Essai d'une philosophie du Nouvel
Esprit scientifique was een methodologische rugdekking van de beeldanalyse van
Lautréamont: over de verhouding algemeen en bijzonder, empirisme en (toegepast)
rationalisme. Het ‘neen’ in de titel had weinig met negativisme of nihilisme te maken,
meer met Bachelards idee van dialectiek en kritiek. Van het eerste tot het laatste werk
heeft Bachelard het over het vlottende onderscheid tussen subjectief-zintuigelijke en
objectief-wetenschappelijke kennis zonder in een omgekeerde eenzijdigheid te
vervallen als zou de poëzie meer inzicht in de werkelijkheid bieden dan de
wetenschap.
Vanaf 1942 publiceerde Bachelard een serie geschriften die niet helemaal onder
de leeropdracht ‘Geschiedenis en filosofie van de natuurwetenschappen’ vielen:
L'Eau et les Rêves: essai sur l'imagination de la materière (1942), L'Air et les Songes:
Essai sur l'imagination du mouvement (1943), La Terre et les Rêveries de la volonté:
Essai sur l'imagination des forces (1948), La Terre et Rêveries du repos: Essai sur
les images de l'intimité (1948), La poétique de l'espace (1957), La poétique de la
rêverie (1961) en La Flamme d'une chandelle (1961). Een genre apart vormen de
theoretische inleidingen bij al deze boeken die de essays verbinden met de meer
methodologische geschriften als Le rationalisme appliqué (1949), een aanvulling op
de filosofie van het nee, L'activité rationaliste de la physique contemporaine (1951)
en Le matérialisme rationelle (1953).

Over de medewerkers
Nicolaas Matsier (1945) - recente publicaties: De bijbel volgens Nicolaas Matsier
(2002) en Het achtenveertigste uur (dossierroman, 2005).
Piet Meeuse (1947) - recente publicaties: De droom van de kennis (essays, 2003)
en Betoveringen (essays, 2006).
Jacq Vogelaar (1944) - recente publicaties: Taats onder mannen (roman, 2002)
en Over kampliteratuur (leesverslag, 2006).
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Vorig nummer
Lees mij
Raster 115
‘Het thema is tekst die een appèl doet: tekst die tracht iets te bewerkstelligen, die
hoopt te overtuigen of te bekeren, een status quo wenst te wijzigen of juist te
behouden. Tekst die iets wil, kortom.’ Aldus de inleiding van de gastredactie van dit
speciale nummer, dat ‘een woeste verzameling van zowel teksten met uiteenlopende
agenda's als beschouwingen over zulke teksten biedt.’ Zo correspondeerde de redactie
met de jonge filosoof Michal van Zalm over een bijdrage over Søren Kierkegaard,
en slaagde er tegelijk wel en niet in hem daartoe te verleiden. De een, Heumakers,
spoort aan tot cultuurkritiek; de ander, Hertmans, doet het; en weer anderen roepen
op tot geestelijke strekoefeningen, of analyseren de retorische trucs van sprekers.
Aan dit nummer werkten veertig auteurs mee.
Samenstelling van dit nummer: Janna en Richtje Reinsma. Vormgeving: Coralie
Vogelaar.

Volgend nummer
Uit de dagboeken van Joeri Olesja Raster 117
De Russische schrijver Joeri Olesja (1899-1960) is bekend geworden en gebleven
door één korte roman, Afgunst, die hij eind jaren twintig van de vorige eeuw
publiceerde. Olesja's carrière als schrijver kwam onder Stalin tot stilstand. Pas na
Stalins dood in 1953 nam hij de pen weer ter hand voor ‘eigen werk’. Hij leed toen,
letterlijk, aan schrijfkramp, die hij te boven kwam door zich voor te nemen elke dag
iets te schrijven, al was het maar één regel. Bij zijn dood waren deze probeersels
uitgedijd tot een lijvig manuscript, een verzameling losse aantekeningen en
herinneringen. Ze houden het midden tussen dagboek en memoires. Nu eens poëtisch,
dan weer analyserend, maar bovenal uitermate levendig door de rijkdom aan beelden
en details en de persoonlijke toon. De ‘oude mens’ in Olesja bleek taaier dan gedacht.
Voor dit nummer van Raster is een keuze gemaakt uit deze notities, aangevuld met
een aantal andere autobiografische teksten.
Vertaling: Heleen Saelman.
Samenstelling en nawoord: Hans W. Bakx
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