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[Nummer 1]
U moet de groeten van de mensheid hebben
Herenleed, wat is?
Clara Overduin en Frank Verhagen
Clara Overduin is vierdejaars studenten theaterwetenschap. In het
verleden was zij werkzaam als actrice in hoorspelen. Momenteel
maakt zij deel uit van een commissie van het ‘stimuleringsfonds’,
die een debat op gang wil brengen over het begrip ‘kwaliteit’ in de
Nederlandse omroep.
Frank Verhagen studeert theaterwetenschap sinds 1983. Hij werkte
eerder als dramaturg en speler bij theatergroep Hollandia Produkties
Beton en was betrokken bij diverse produkties van regisseur Leon
van der Sanden.
Het medium ‘televisie’ is nog niet oud, maar heeft al de nodige ontwikkelingen
doorgemaakt. Er kan zeker worden gesproken van een televisiegeschiedenis.
Een klein onderdeel daarvan wordt gevormd door de ‘televisie-literatuur’:
speciaal voor de televisie gemaakte films en series, zoals het werk van Dennis
Potter. In dit artikel staat een bijzondere Nederlandse televisieproduktie
centraal: De serie Herenleed. Deze serie kent vele gedaanten. Een aantal
afleveringen werd buiten opgenomen en een aantal binnen, en er zijn
theatervoorstellingen van het programma gemaakt. De auteurs bekijken welke
gevolgen de plaats van opname heeft gehad voor de inhoud. In een interview
elders in dit nummer komen ook de makers van Herenleed daarover aan het
woord.
In de periode 1975-1984 zond de VPRO achttien afleveringen uit van de serie
Herenleed, het geesteskind van Armando en Cherry Duyns. De twee schrijvers, die
het stuk ook spelen, leggen in een archetypische setting hun zieleleven en daarmee
dat van anderen bloot. In een tragi-komische stijl worden existentiële thema's
aangesneden zoals daar zijn: dood, mensheid, zin van het bestaan, macht,
communicatie etcetera. Het verteltempo is traag in vergelijking tot andere
dramaseries uit dezelfde periode. Er wordt tijd genomen om de medemens inzicht
te geven in de humor van de levenstragiek.
Armando en Duyns spelen respectievelijk de rol van Man 1 en Man 2.
Dichter/schrijver Johnny van Doorn verschijnt bij tijd en wijle als Man 3. Man 1 en
Man 2 gaan gekleed in zwarte pakken. Man 1 draagt daarbij een brilletje en zijn pak
is wat aan de krappe kant, hij oogt wat nerveus en lijkt onderdanig te zijn. Man 2
draagt een bolhoed, snor en sikje en heeft een statig uiterlijk, hij lijkt het overwicht
te hebben. Man 1 probeert de communicatie op gang te houden door onderwerpen
aan te dragen. Man 2 maakt de
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Cherry Duyns (man 2) en Armando (man 1)
foto: Krijn ter Braak

onderwerpen de zijne en misprijst de bevindingen van Man 1. Zo wisselen de meest
bizarre onderwerpen elkaar op onvoorspelbare wijze af.
De vaak melancholische muziek uit voorbije tijden benadrukt de ondertitel van
Herenleed, ‘een programma van weemoed en verlangen’. Het decor vertoont
voornamelijk leegte. De eerste afleveringen spelen in een desolate zandvlakte op
de Veluwe aan een bosrand. De latere, opgenomen in de Kleine Komedie, zijn
intiemer maar blijven leegheid symboliseren.
Na een korte tocht door het pluriforme omroepland komt het programma via de
AVRO en de KRO in 1975 bij de VPRO terecht. De regie komt dan in handen van
Krijn ter Braak. Er worden achttien afleveringen gemaakt die tot aan 1984 met enige
regelmaat het beeldbuislicht zien. De labiliteit van de Nederlandse netvliezen vindt
zijn neerslag in de opvallende kijkcijferstatistieken die als waardering of een tien of
een één noteren. Je laat je meenemen in de associatieve wereld van de personages
of niet. Een tussenweg lijkt niet mogelijk. Via de televisie komt het programma in
de theaters en in 1988 wordt Duitsland met een aantal voorstellingen verrast.
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Verschuiving
Herenleed is in de achttien jaar van zijn bestaan niet onveranderd gebleven. Wanneer
men de eerste televisie-afleveringen met de latere vergelijkt valt het op dat de
‘buiten’-afleveringen (in de zandvlakte) minder realistisch overkomen dan de
‘binnen’-afleveringen. Er lijkt binnen de stukken een verschuiving plaats te vinden
in de relatie fictie-werkelijkheid. Om te ontdekken wat er precies gebeurt bekijken
wij in dit artikel twee Herenleed-afleveringen, namelijk ‘De vader’ uit 1979, buiten
opgenomen, en ‘Ten tonele’ uit 1983, binnen opgenomen. Deze twee produkties
en onze uitspraken erover achten wij, zij het voorzichtig, representatief voor
respectievelijk de hele buiten- en binnenserie.
Om een televisieprogramma te beschrijven moet beeldtaal omgezet worden in
schrijftaal. Wij hanteren hiertoe de beschrijvingscategorieën die worden voorgesteld
in het boek Visible fictions: cinema, television, video van John Ellis uit 1982. Volgens
Ellis wordt de televisierealiteit als illusie van de werkelijkheid gevormd door een
vijftal realismeniveaus. Het eerste is dat van het oppervlakte-realisme. Hiermee
wordt de historische nauwkeurigheid van een drama bedoeld. De veel gehoorde
constatering van kijkers dat de kostuums niet kloppen met de tijd waarin een drama
speelt, is een voorbeeld van verstoord oppervlakterealisme. De films van Monty
Python zitten vol met grappen die hiermee worden uitgehaald, zoals een politieauto
in de slotscène van een ridderfilm. Ellis benoemt op dit niveau alleen elementen als
decor en kleding, maar in onze ogen kunnen ook middelen als muziek, mimiek en
dergelijke verwijzen naar historische nauwkeurigheid. Zo zal een deuntje heftige
punk in een ridderfilm eerder duiden op een grap dan op nabootsing van een bepaald
1.
tijdperk.
Het tweede realismeniveau is dat van de logica der gebeurtenissen: komt het
getoonde overeen met het door de kijker verwachte.
Belangrijk hierbij zijn het begrip ‘gezondverstandrealisme’ en de kijkconventies
die in een bepaalde periode heersen.
Het derde niveau treedt op als er geen sprake is van een logica der
gebeurtenissen. De handeling moet dan in ieder geval adequaat kunnen worden
uitgelegd, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat de artistieke praktijk
nu eenmaal versimpeling, verdichting, vervorming en onmogelijkheden met zich
meebrengt. De handeling moet een interne logica vertonen.
Al datgene dat niet in de vorige niveaus indeelbaar is, dient in ieder geval een
psychologische motivatie vanuit de personages te kunnen krijgen. De kijker heeft
dan de mogelijkheid het gebeurde toch als realistisch te ervaren. Dit is het vierde
niveau.
Het vijfde niveau tenslotte ontstaat op het moment dat een programma zijn eigen
conventies en daardoor zijn eigen realiteit schept. Dit vijfde niveau komt niet vaak
voor en dient toegeschreven te worden aan de meer memorabele dramaprodukties
uit de televisiegeschiedenis. Reeds vanaf het begin vermoedden wij dat dit
zeldzamere niveau bij een Herenleed-beschrijving een rol zou kunnen spelen.
Naast de niveaus van Ellis zullen wij bij onze analyse gebruik

1.

Erika Fischer-Lichte geeft in het Duitse theaterwetenschappelijke werk Semiotik des Theaters
een indeling die ook toepasbaar is voor onze doeleinden. Zij geeft een opsomming van de in
het theater gebruikte tekensystemen, waarbij middelen als muziek en mimiek ook aan bod
komen.
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2.

maken van de termen absurdisme en surrealisme. Deze stijlbegrippen worden als
het om televisie gaat niet vaak gebruikt, terwijl ze wel toepasbaar zijn. Wij zullen ze
zeker nodig hebben bij het analyseren van de relatie fictie-werkelijkheid in Herenleed.

Oppervlakterealisme
Om het oppervlakterealisme van een drama te kunnen beschrijven is het nodig eerst
te bepalen met welke expressiemiddelen historische nauwkeurigheid tot stand
3.
gebracht wordt. We onderscheiden de volgende typen middelen :
1. Akoestisch-transistorische middelen: geluiden, muziek, linguïstische en
paralinguïstische tekens (intonatie, manier van spreken)
2. Visueel-transistorische en acteurgebonden middelen: mimische tekens,
gestische tekens en proxemische tekens (tekens tussen de personages)
3. Visueel-aanhoudende en acteurgebonden middelen: maskers, kapsels en
kostuums
4. Visueel-aanhoudende en ruimtebetrokkenmiddelen: ruimteconcept, decoratie,
rekwisieten en belichting
We noemen deze theatrale tekens realistisch als ze in een iconische relatie tot de
werkelijkheid staan, dat wil zeggen als ze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de
werkelijkheid zijn.
Van de eerste groep middelen wordt bij de binnenafleveringen meer gebruik
gemaakt dan bij de buiten-afleveringen. Geluiden worden in de binnenafleveringen
ook kunstmatig gebruikt. Zo worden bij voorbeeld de loopgeluiden (voetstappen,
krakende planken etcetera) ‘uitvergroot’, terwijl in de buitenafleveringen alleen het
realistische geluid te horen is van lopen in het zand. Het gebruik van linguïstische
tekens in de binnen- en buitenafleveringen vertoont overeenkomst. Er wordt
regelmatig iets verteld over een onderwerp zonder dat we dit onderwerp te zien
krijgen. Taal vervangt vaak beelden:
Man 1: Waar blijft het heelal nou toch?
Man 2: Het hàd beloofd.
Man 1: Misschien is het heelal wel een beetje bang. Ik zal even kijken. Hij loopt
iets naar achteren Heelal! Komt u maar! Oehoi! Het heelal geeft geen antwoord
Man 1: Het heelal is er niet.
Man 2: Zeer vervelend.
Man 1: Maar weet u zeker dat het heelal zou komen, was het niet het firmament?
Man 2: Het firmament, kijkt in paperassen Met een f, hè?
4.
Man 1: Ja, met f.
Voor de mimische tekens geldt dat ze zowel binnen als buiten niet realistisch zijn.
Een mooi voorbeeld zijn de gezichten van de personages. Johnny van Doorn als
de toneelmeester heeft een
2.

3.
4.

Zoals respectievelijk gebruikt door Platz-Waury, Hauser en Brauneck. Bronnen: E. Platz-Waury,
Drama und Theater-Einführung, Tübingen 1980; M. Brauneck en G. Schnelin, Theaterlexicon,
Hamburg 1986; A. Hauser, Sozial Geschichte der Kunst und Literatur, München 1967.
In navolging van Erika Fischer-Lichte, zie noot 1.
Armando en Cherry Duyns, Wat zegt? Wat doet? Verzameld Herenleed, Amsterdam 1985,
p. 155.
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doodsgezicht, Man 1 kijkt onnozel en Man 2 verheven, mondhoeken naar beneden;
dit laatste wordt nog geaccentueerd door de grote zwarte snor. De gestiek is buiten
realistischer dan binnen. Binnen worden meer theatrale bewegingen gemaakt.

Padvinders
Middelen als maskers, kapsels en kostuums worden meer binnen gebruikt. Dit
verschil kan verklaard worden doordat er binnen meer personages gespeeld worden,
wat weer komt door de opbouw in sketches. Daarnaast speelt het feit dat de
binnenafleveringen zich in een theater afspelen een belangrijke rol. Tijdens de
opnamen van de buitenafleveringen moest steeds gewacht worden omdat de lucht
betrok of er een groep padvinders langstrok. Het theater als locatie biedt de
mogelijkheid tot rustig omkleden en wisselen van decor, wat het gebruik van kapsels,
kostuums en dergelijke aanmoedigt. Zowel buiten als binnen wordt op een
voornamelijk niet-realistische manier gebruik gemaakt van deze middelen. De
toneelmeester, die in alle binnenafleveringen voorkomt, is een duidelijk voorbeeld.
Hij is consequent expressionistisch geschminkt: een wit gezicht met grote zwarte
kringen rond de ogen. Ook zijn kostuum doet op geen enkele manier aan dat van
een toneelmeester denken: een heel hoge zwarte hoed en een lange wijde
goudkleurige mantel.
Over de visueel-aanhoudend ruimtebetrokken tekens kan gezegd worden dat ze
buiten volkomen realistisch gebruikt worden. Er wordt alleen gebruik gemaakt van
de natuur en realistische voorwerpen, zoals een lessenaar. Binnen wordt dit
problematischer. Deze afleveringen spelen zich af in het theater, dat een ander
realismekader heeft. Hoewel het meer van Genève bij voorbeeld symbolisch wordt
weergegeven, wat dus niet realistisch is, moet dit binnen het theatrale kader toch
realistisch genoemd worden, omdat in het theater de conventie heerst dat de
Symbolische Verbeelding als echt wordt opgevat.
Wat decor en lichtgebruik betreft zijn de sketches niet realistisch (verschillende
kleuren licht) maar de aankondiging en becommen-tarieëring van de sketches door
de twee mannen speelt zich wel tegen een realistisch decor af, op het toneel voor
het doek. Op dat moment is ook de belichting realistisch.
De rekwisieten zijn zowel binnen als buiten realistisch.

Absurd en surrealistisch
Tot nu toe hebben we een aantal elementen van Herenleed op zich realistisch of
niet-realistisch genoemd. Hoewel dit noodzakelijk is om tot een verdere analyse te
komen, geven alleen deze benamingen een verkeerd beeld van Herenleed. Omdat
de elementen in verschillende combinaties tegelijk in Herenleed voorkomen, zullen
we de gecombineerde elementen opnieuw moeten bekijken om uiteindelijk een
voorzichtige uitspraak te
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kunnen doen over het al dan niet realistische karakter van Herenleed op het eerste
realismeniveau van Ellis.
Zo geeft de combinatie van een op zich realistische lessenaar in een op zich
realistisch natuurlandschap een niet-realistisch beeld. Volgens onze conventies
behoort een lessenaar niet in een landschap, maar in een klas of collegezaal.
Hetzelfde geldt voor de twee mannen die in een zwart jacquet en pak met bolhoed
rondwandelen in een verlaten landschap. Dit verwacht je tegen te komen op een
receptie of begrafenis.
Op deze manier wordt in Herenleed door de combinatie van op zich realistische
elementen een eigen fictionele realiteit gecreëerd. Een belangrijke rol in het
opbouwen van deze fictieve wereld speelt de taal. Zoals gezegd vervangt de taal
regelmatig de beelden en creëert een eigen surrealistische wereld. Dit gebeurt door
beweringen die als niet-realistisch overkomen en die vaak ook niet realistisch zijn.
5.
De koning doet bij voorbeeld zo'n uitspraak: ‘Ik ben al jaren dood.’ Daarnaast wordt
er verteld over een wereld die de toeschouwer niet te zien krijgt, de wereld waarin
man 1 communiceert met dieren als spreeuwen en rupsen. De combinatie van alle
elementen waaruit Herenleed is opgebouwd vormt uiteindelijk een fictieve wereld,
waarvoor absurde en surrealistische aspecten kenmerkend zijn. Absurd omdat op
volkomen willekeurige wijze de gesprekken van het ene onderwerp naar het andere
springen; niet de ratio is de overkoepelende faktor, maar de stemming. Surrealistisch
want er wordt binnen de eigen geschapen realiteit nog een wereld geschapen die
6.
echter zuiver geestelijk is, we krijgen die wereld nooit te zien.
In het algemeen ontstaat buiten meer een surreële betekenis door de combinaties
van tekens, en binnen meer een absurde. Een duidelijk voorbeeld van het scheppen
van een wereld binnen de geschapen realiteit is de vervoering van Man 2 in de
buitenaflevering ‘De vader’. Man 2 spreekt een geheel publiek toe terwijl slechts
één persoon. Man 1, op een eenzame stoel in de uitgestrekte zandvlakte naar hem
luistert. Binnen wordt minder vaak over een wereld gesproken die we niet te zien
krijgen. De beide heren voeren zelf sketches op en leveren hier vervolgens
commentaar op. Ze spreken dan over een wereld die het publiek gezien heeft.

Gezondverstandrealisme
Op het tweede realismeniveau (dat van de logica der gebeurtenissen) blijkt dat in
de buitenafleveringen van Herenleed geen sprake is van ‘gezondverstandrealisme’:
de gebeurtenissen in Herenleed stemmen niet overeen met onze verwachtingen.
Dit geldt niet alleen voor wat we zien, zoals de lessenaar in het verlaten landschap
waarachter iemand een redevoering staat te houden of een praalhans op een
7.
heuvel , maar ook voor de inhoud, zoals in het volgende fragment:

5.
6.
7.

Armando en Duyns, Wat zegt?, p.17.
E. Platz-Waury, Drama und Theater, p. 64, p. 99, p. 109, p. 194-196; A. Hauser,
Sozialgeschichte der Kunst.
Armando en Duyns. Wat zegt?, p. 129, p. 149.
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Cherry Duyns, Johnny van Doorn en Armando
foto: Krijn ter Braak

Aan de schandpaal staat een vrouw met een lange valse baard. Koning die vrouw
aan baard trekt: Hoelang sta je hier?
Vrouw: Driehonderd jaar, Koning.
Koning: En wat is je motto?
Vrouw: De koning stinkt.
8.
Koning: Juist, nog driehonderd jaar erbij. Hou je baard maar om. Dàààg.
Voor de binnenafleveringen ligt het iets anders. Qua inhoud geldt hetzelfde als voor
de buitenafleveringen: geen gezondverstand-realisme. Maar qua beeld kan in
principe alles, omdat het interpretatiekader veranderd is. Doordat de afleveringen
zich duidelijk herkenbaar in het theater afspelen, gaan we ons theatrale ‘frame’
9.
gebruiken, omdat er binnen het theater andere conventies heersen. In het theater
is alles een afbeelding van de realiteit. Waarschijnlijk bedenkt de mens zich in zijn
theatrale frame eerder dat wat er gebeurt geen realiteit is dan bij televisie, wat toch
10.
vaak als een venster op de wereld wordt gezien. Wanneer de toeschouwer bij het
zien van de Herenleed-afleveringen die zich in het theater afspelen zijn theatrale
frame gebruikt, is er in die afleveringen qua beeld geen sprake van realiteit maar
wel altijd van realisme.
Wat de interne logica, het derde realismeniveau, betreft: In Herenleed worden op
een associatieve manier gesprekken gevoerd

8.
9.
10.

Armando en Duyns. Wat zegt?, p. 13.
E. Platz-Waury. Drama und Theater, p. 190.
S. Hall, ‘Televisie en cultuur’ (1976). In: Skrien, 121 (september) 1982.
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die samen toch een logische lijn vormen. Zo wordt de aflevering ‘De vader’ begonnen
met Man 2 als redenaar achter een lessenaar. Hoewel de redevoering maar even
duurt, komt hij als thema steeds met wisselende associaties terug. De vader, die
deze lijn onderbreekt door op onverwachte momenten te verschijnen, heeft op zich
ook een logische lijn. Hij is zijn hoed kwijt. Uiteindelijk vloeien deze lijnen samen
doordat Man 1 de hoed heeft gevonden. Zo hangen de ogenschijnlijk losse, absurde
11.
atomen van de wereld van Herenleed toch samen.
De wereld van Herenleed is groter dan de reële wereld. Er wordt gezegd dat er
gesprekken gevoerd zijn met onder andere spechten, wolken en struiken. In
Herenleed maken deze gesprekken wezenlijk deel uit van de wereld van de twee
mannen. Hiermee verliezen zij een zekere superioriteit ten opzichte van de dingen;
ze kunnen de levende en levenloze dingen waarmee ze zeggen te communiceren
niet beïnvloeden en staan dus machteloos tegenover de gebeurtenissen. De afspraak
met het firmament is hiervan een voorbeeld. Doordat het firmament niet komt
opdagen en de mannen wachten, maar geen enkele invloed op het wel of niet
verschijnen van het firmament kunnen uitoefenen, worden ze in een
afhankelijkheidspositie gemanoeuvreerd.
Voor de binnenafleveringen van Herenleed geldt een andere interne logica. Al
snel wordt duidelijk dat de afleveringen zijn opgebouwd uit sketches die door Man
1 en 2 besproken en door de toneelman aangekondigd worden. Wordt deze structuur
eenmaal herkend en aanvaardbaar geacht, dan is alles wat binnen deze structuur
wordt aangeboden logisch.

Neus in de wind
Het vierde realismeniveau spreekt over de psychologische motivatie van de
handelingen van de personages. Vanuit de karakters van Man 1 en Man 2 zou dus
een logische verklaring voor hun handelen moeten kunnen worden gegeven. Het
karakter van Man 1 kan omschreven worden als onderdanig, naïef en dat van Man
2 als heerszuchtig, zelfingenomen en soms wat dommig. Vanuit deze omschrijving
zijn veel handelingen en uitspraken van de personages logisch. Zie bij voorbeeld
een scène uit ‘Het lijk’ waarin Man 2 nuffig met de neus in de wind staat en Man 1
probeert contact met hem te krijgen:
Man 1: Meneer.
Man 2: Nee nee.
Man 1: Wat is er gebeurd, meneer.
Man 2: Ik weiger met u te praten, weet u dat.

Man 1 buigt zich voorover, hij ziet wat op de grond, Man 2 tikt Man 1 aan met
wandelstok. Man 1 raapt takje op: Een takje.
Man 2: Ik zei dus dat ik weiger met u te praten.
Man 1: Ach.

11.

Op dit punt kunnen we teruggrijpen op de surrealistische esthetica van Hauser. Hauser zegt
namelijk in zijn boek Sozial Geschichte der Kunst und Literatur, p. 237: ‘[...] De presentatie
van de absurditeit van het leven, dat steeds bedriegelijker wordt naarmate de fantastische
elementen realistischer worden. Door alles met elkaar in verband te brengen, wordt het
verlangen geuit eenheid te brengen in een geatomiseerde wereld’.
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Man 2: En ik zal u zeggen waarom. Omdat ik oneindig veel belangrijker ben dan u.
Man 1: Ja, dat vind ik ook.
Man 2: Ik zal u een voorbeeld geven. Ziet u dit? Toont wandelstok.
Man 1: Oh, ook een takje.
Man 2: Trekt stok terug. Einde van het gesprek. Geen woord meer! Neus in de
wind.
Man 1 kijkt verschrikt en maakt aanstalten weg te gaan. Man 2 trekt hem terug
12.
met wandelstok en gaat weer snel op zijn plaats staan, neus in de wind.
Deze manier van gespreksvoering valt psychologisch te verklaren, de inhoud van
de gesprekken niet altijd, zoals in de dialoog over de afspraak met het firmament.
Dezelfde psychologische motivatie treedt op in de binnenafleveringen. Er zit wel
een verschuiving in de karakters; Man 1 wordt iets brutaler, hij durft af en toe tegen
te spreken, en Man 2 wordt afhankelijker van Man 1. Dit komt onder andere doordat
Man 1 in de binnenaflevering de handeling aangeeft in plaats van onderbreekt, zoals
13.
in de buitenafleveringen. Daarbij verstaat Man 2 consequent de toneelmeester
niet en Man 1 verstaat hem verkeerd, zodat Man 2 constant verkeerde informatie
van Man 1 krijgt. Maar omdat Man 2 de toneelmeester helemaal niet verstaat, is hij
afhankelijk van Man 1.
Het vijfde realismeniveau van Ellis is een niveau dat in principe zichzelf schept. Het
ontstaat op het moment dat het realisme zich niet laat verklaren vanuit het
gezondverstandprincipe, de interne logica of de psychologische motivatie in
realistische zin. Er is dan in principe vanuit de realiteit geen verklaring te geven voor
hetgeen gebeurt.
In Herenleed ontstaat dit niveau door verschillende realismeniveaus aan elkaar
te koppelen. Zo is het bij voorbeeld absoluut niet realistisch dat er een lessenaar in
een zandvlakte staat, of dat er gemeld wordt dat er een gesprek met een spreeuw
heeft plaatsgevonden, maar op het moment dat deze gebeurtenissen consequent
voorkomen, raak je eraan gewend en worden ze als realistisch ervaren binnen het
gegeven kader. Een nieuw realismeniveau is geboren! Dit niveau geldt alleen voor
buiten. De eerdergenoemde theatrale conventies die in de binnenafleveringen
gelden, zorgen ervoor dat het vijfde realismeniveau niet hoeft te ontstaan bij deze
afleveringen.

Het theatrale kader
Over de vergelijking tussen de buiten- en binnenafleveringen van Herenleed met
betrekking tot de vraag of er inderdaad een verschuiving heeft plaatsgevonden
binnen de relatie fictie-werkelijkheid, zijn tot slot de volgende opmerkingen te maken.

12.
13.

Armando en Duyns. Wat zegt?, p. 47.
Ibidem, p. 254.
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Zoals eerder vermeld is er een verschuiving van het surreële in de buitenafleveringen
naar het absurde in de binnenafleveringen. Daarnaast is er een, zij het minimale,
dramaturgische verandering opgetreden. In de buitenafleveringen is een dramatische
handelingslijn te ontdekken, zij het geen dwingende. In de aflevering ‘De vader’
krijgen de ontmoetingen met de vader betekenis. Man 2 houdt alwetende toespraken.
Vader komt af en toe langs en luistert. Hij zegt echter dat hij alles al weet. Man 2 is
dan duidelijk bedroefd. Als de vader uiteindelijk symbolisch de redevoering ‘vernietigt’,
rouwt Man 2 met een zwarte doek om zijn hoofd en loopt uit beeld nadat ‘troosting’
door Man 1 niet is gelukt. Er treedt dus een verandering bij Man 2 op. Technisch
gezien is er sprake van een drama. In de binnenafleveringen is geen handelingslijn
te ontdekken. De afleveringen bestaan uit sketches die als brokstukken bij elkaar
lijken te zijn geveegd.
Met deze constateringen hangt de uiteindelijke conclusie samen: Alhoewel de vorm
van de buitenaflevering ‘De vader’ zeer onrealistisch is (zie de lessenaar in een
verlaten landschap) is de inhoud realistischer dan de binnenaflevering ‘Ten tonele’.
Dit heeft te maken met het theatrale kader waarbinnen ‘Ten tonele’ wordt getoond.
We zien de heren optreden op een toneel, in een theater: het werkelijkheidsframe
van de televisie wordt vernietigd door de lokatie. Zodra de kijker het theater herkent
weet hij dat de alsof-conventie heerst. Hieruit volgt voor de binnenafleveringen een
enorme uitbreiding van expressiemiddelen; de iconische tekens worden tekens van
tekens, ook een in het theater heersende conventie. In deze zin wordt de vorm
realistischer, de inhoud echter niet. Deze wordt kunstiger: de relatie
fictie-werkelijkheid wordt verder uit elkaar getrokken.
Herenleed kan, zeker in de jaren zeventig, als avantgarde-produktie worden
aangemerkt. Jindrich Honzl definieert avantgarde als supertraditioneel. Avantgarde
dient namelijk de oude conventies waartegen zij zich verzet in zich te herbergen.
14.
De heersende norm moet aanwezig zijn in het produkt. Bij Herenleed is dit zeker
het geval, het duidelijkst in de buitenafleveringen. Het gebruik van oude
betekenisstructuren, iconische afbeeldingen als stoel en landschap, levert in nieuwe
constellaties nieuwe conventies op. Een tip voor degenen die Herenleed niet kennen
of die het nog weleens terug willen zien: Het duo Armando-Duyns is van plan, indien
er tijd beschikbaar is, een nieuw theaterprogramma te maken en misschien zelfs
een nieuwe serie televisie-afleveringen.

14.

J. Honzl, ‘The dynamics of the signs in the theatre’. In: Semiotische voorstellingsanalyse 1,
Utrecht 1987, p. 118-127.
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Meijer
Dort wo du nicht bist ist das Gluck
Naast onze columnist Frans de Rover, deze jaargang een nieuwe columnist:
Maaike Meijer. Zij is ondermeer bekend vanwege haar geruchtmakende
proefschrift De lust tot lezen, waarin zij verslag doet van haar onderzoek naar
Nederlandse dichteressen en de oorzaken en de gebrekkige aandacht die zij
krijgen van gevestigde critici.
Misschien bestaan er van die heel evenwichtige, harmonieuze, geheel on-neurotische
personen die dat niet hebben: altijd iets anders willen doen dan wat ze aan het doen
zijn. Ik heb daar persoonlijk Vreselijke Last van. Het gaat zo: ik werk aan een artikel.
Het is niet makkelijk (die mensen die zeggen dat ze gemakkelijk schrijven, geloof
ze vooral niet, ze liegen). Ik peins en peins, ik moet natuurlijk net een boek hebben
dat de bibliotheek niet bezit, ik schiet niet op. Maar werkloos blijf ik niet, want al
doende valt mij van alles te binnen over een ander artikel, Het artikel dat ik nu juist
niet aan het schrijven ben. Naarmate ik ernstiger probeer mij te concentreren op
artikel 1 wordt artikel 2 alsmaar begeerlijker. Wat zal dat leuk worden! Wat ga ik
daar ongetwijfeld een fascinerende verbanden leggen. Wat zal ik ze daar eens
lekker met de koppen tegen mekaar slaan. En hier zit ik mijn tijd maar te verdoen,
terwijl er zoveel geniaals door mijn hoofd woelt. Ik hoor de zinnen al weerklinken.
Omdat ik het niet laten kan, omdat ik in artikel 1 mijn tijd maar zit te verkloten, omdat
er vandaag toch iets uit mijn vingers moet komen zwicht ik. Ik grijp een andere flop
en ga heerlijk optypen wat me daarnet door het hoofd spookte over artikel 2. Dan
is het even rustig. Dan, dames en heren, val ik even geheel samen met wat ik doe.
Even normaal, een gewone intellectuele, die ordelijk haar werk verricht. Even niet
dat rusteloze denken over twee onderwerpen tegelijk. Even het vreugdevolle en
onbelemmerde verschijnen van tekst.
Maar lang duurt het niet, want zodra ik op het computerscherm heb staan wat ik
daarnet zijdelings bedacht - natuurlijk altijd minder fraai in tekst dan in de fantasie
- raak ik alweer afgeleid. Zou ik niet beter, in plaats van hier mijn nagels af te knagen
aan artikel 2 alinea 4, kunnen gaan werken aan die lezing die ik laatst beloofde?
En moest die lezing niet heel snel, o jeetje ja, volgende week al, zou ik het daar niet
kunnen hebben over poëzie en spreektaal, en wat had ik daarover ook alweer
bedacht, en was dat niet fascinerend? Er moet vandaag toch echt nog meer
geproduceerd - publish or perish, en de zeldzame luxe van een ganse schrijfdag
moet ten volle worden benut. En dan krijgen we alles weer van voor af aan. Terwijl
ik het nog even manhaftig probeer vol te houden met het al minder begerenswaardig
wordende artikel 2, want daarmee ben ik nu bezig, en ik moet toch ooit ergens mijn
gedachten langer dan een uur bij kunnen houden - valt mij weer van alles en nog
wat te binnen over voornoemde lezing. Hoe krachtiger ik het oprukkende legertje
nieuwe gedachten verdring, des te wraaklustiger storten ze zich op dat fragiele deel
mijner hersenen, dat gereserveerd is voor academische arbeid.
Een veldslag woedt daar onder mijn hersenpan en die komt zelden tot bedaren.
Want u heeft ook allang begrepen dat ik het met die lezing ook maar weer een of
twee uur zal uithouden, en dat ik tijdens het werken daaraan weer ga verlangen
naar een andere lezing, die lezing die ik juist niet volgende week al moet houden.
Soms wil het wel eens voorkomen dat mijn
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gedachten weer uitgaan naar artikel 1, datzelfde als waarmee de dag begon, zodat
ik de werkdag kan besluiten met daaraan nog twee alinea's toe te voegen. Zodoende
komt er toch wat uit mijn handen, alleen heb ik liever niet dat men mijn des avonds
vraagt: wat heb je gedaan vandaag? (Er komt wel eens een nietsvermoedende
vriendin eten die mij deze vraag stelt. Ik kijk haar slechts verwilderd aan, de veldslag
vangt weer aan, vandaag gedaan, vandaag gedaan??? O ik deed en deed, ik zat
niet stil, schreef vellen vol en ik vulde menig scherm, maar kwel mij niet met het
verzoek dit hollen door mijn geest nog eens over te doen.)
Vroeger, toen ik nog free-lance journaliste was, voer ik wel bij deze werkwijze.
Journalisten schrijven namelijk korte stukken. Een enkele gedachte, zo leerde ik
door schade en schande, is immers al meer dan voldoende voor de hapklare brokken
die onze nationale media vullen. Korte stukken worden altijd geplaatst, dondert niet
wat erin staat. Dit is dan ook in kort bestek de reden waarom ik de journalistiek de
rug toekeerde. Maar ja, nu zit ik ermee. Toen ik mijn proefschrift schreef hanteerde
ik mijn ongedurigheid door te dwalen van hoofdstuk naar hoofdstuk: het was alleen
de kunst om binnen hetzelfde boek te blijven, Maar nu, proefschrift af, bestormd
door andere plannen, komt mijn Probleem weer in volle omvang naar boven. On
the other side grass is always greener. Dort wo du nicht bist ist das Gluck.
Is er iets aan te doen? Bestaat er gedragstherapie voor Neerlandici (m/v)? Komt de
medische wetenschap wellicht binnenkort met een kleine poliklinische operatie,
waardoor wij onze hersens vollediger zullen kunnen benutten? Is het immers niet
kwellend te bedenken dat wij slechts een klein deel van onze herseninhoud schijnen
te gebruiken, terwijl de rest teneerligt en niet doet? En zou het ook geen uitkomst
zijn voor mensen van mijn soort wanneer wij door Meditatie of andere Geestelijke
Oefeningen zover konden komen dat wij het werk in de verschillende delen van ons
hoofd konden verdelen: rechtsvoor werkt aan artikel 1, rechtsachter aan artikel 2,
linksvoor lezing volgende week, linksachter lezing volgende maand, de hypofyse
verzorgt de losse invallen en zelf ben ik ook rustig aan het werk, zoiets? Of moet ik
deze gesteldheid aanvaarden en er mijn studeerkamer op inrichten: zeven kleine
tafeltjes in plaats van een grote? Zeven bureaulampen, zeven stoelen, zeven
schrijfblocs en zeven stapeltjes boeken, en ik als Sneeuwwitje daartussen wandelend,
uurtje hier, twee uurtje daar, en zo komt elk project wel eens tot voltooiing? En ben
ik de Enige Die Dit Heeft, of zijn er onder u ook van die gezellige neuroten die overal
aan blijven plakken, alles interessant vinden, en wier hoofd alle kanten opwaait?
Want als het geen werk is is het wel weer wat anders. Dat ik straks Cagney en Lacey
niet mag missen. Dat ik nog naar Albert Heijn moet. Hoe dat recept ook weer ging
van zalm met dille. Dat ik volgend jaar naar twee congressen wil, en of ik met de
boot dan wel de trein zal gaan en zo ja met wie, en die modules, en de planten water
geven, en twee brieven beantwoorden, o hoe heerlijk zou het schrijven van een
brief nu zijn. The greener grass. The other side. Dort bin ich nicht. Dort ist das Gluck.
MAAIKE MEIJER
Maaike Meijer is als universitair hoofddocent werkzaam bij de
werkgroep vrouwenstudies letteren aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
Haar laatste boek, tevens haar proefschrift, is getiteld: De lust tot
lezen. Nederlandse dichteresen en het literaire systeem.
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Kies exact, want op taal kun je niet rekenen
Over schrijvende ‘wiskunstenaars’ in de Nederlandse literatuur
Thomas Vaessens
In 1945 verscheen van Gerrit Achterberg de bundel Limiet. In deze bundel trof de
lezer het volgende gedicht aan.

Radium
Gij dringt door alles heen:
omstandigheid en steen,
hout, toeval, tijd,
gedachte, merg en been.
D' x-stralen uwer ziel
stuiten alleen nog op
de donkere eierstok
van ongeboren poëzie.

Opvallend aan de gedichten van Achterberg is het veelvuldige gebruik van termen
uit de chemie (radium), de wiskunde (limiet) en vooral de fysica (x-stralen).
Aangenomen mag worden dat hij deze woorden niet in de eerste plaats bedoeld
1.
heeft om er de fysische werkelijkheid aanschouwelijk mee te maken. En dit is maar
goed ook, want er mankeert nogal eens wat aan Achterbergs kennis van (fysische)
zaken. Het bovenstaande gedicht is getiteld Radium. Radium is een radioactieve
stof die gamma-straling uitzendt. Achterberg vergelijkt in het gedicht de ziel van de
‘gij’, die x-stralen uitzendt, met radium. X-stralen, in 1895 ontdekt door W.C. Röntgen,
zijn het gevolg van electromagnetisme en mogen hoegenaamd zo niet vergeleken
worden met radioactieve straling zoals radium die uitzendt.

1.

Wat wel de functie is van deze ontleningen is voor dit betoog niet van belang, net zomin als
een volledige analyse van Radium.
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Echte bèta's
Natuurlijk is dit geen kwestie om lang bij stil te staan. In het gedicht Radium zijn
veel interessantere aspecten aan te wijzen. Toch kan men het gedicht beschouwen
als een zoveelste bevestiging van de these dat er in de literatuur geen ‘echte bèta's’
rondlopen.
In Nederland worden scholieren reeds in hun dertiende of veertiende levensjaar
geacht een van de meest belangrijke keuzes van hun leven te maken. Zo ongeveer
iedere Nederlander weet zichzelf daarna van een predikaat voorzien: Hij ‘is’ een
‘alfa’ of hij ‘is’ een ‘bèta’. Klaar. Voor de rest van zijn leven getekend.
Afgezien van het feit dat dit een groot deel van de schooljeugd een meerder- en
een ander deel een minderwaardigheidscomplex bezorgd heeft, betekent deze
2.
tweedeling dat iedereen tamelijk eenzijdig wordt opgeleid. Battus , iemand die wel
van vele markten thuis is, schreef in zijn Encyclopedie onder het lemma ‘universiteit’
het volgende: [De universiteit is] ‘geheel verdeeld in

2.

De titel van dit artikel is ontleend aan een boek van Battus: Rekenen op taal (Amsterdam
1983), waarin Battus onder meer spreekt over meetkundige taalkunde.
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drie parten, waarvan het eerste alfa heet en zich bezig houdt met wat oudere alfa's
schreven, de tweede bèta heet en prachtige dingen uitvindt maar geen studenten
trekt, en de derde gamma heet en alle studenten trekt die elkaar in marxensitivity
trainen.’

De koninginnen van de wetenschap
De literatuurwetenschap behoort tot de alfa-richting. Sommigen noemen haar de
koningin van de letterenstudies, zoals de wiskunde wel de koningin van de
bèta-sector genoemd wordt. Maar de literatuur zelf? Is dat ook een
alfa-aangelegenheid? Gelukkig niet. Het zou een ernstig tekort zijn. De beoefenaren
van de literatuur zijn wel degelijk terug te vinden in bèta-kringen. Zo zijn er de artsen
(bij voorbeeld Van Eeden, Slauerhoff, Vestdijk, Brakman), de architekten (bij
voorbeeld Van Doesburg), de geologen (bij voorbeeld W.F. Hermans) en de biologen
(bij voorbeeld Leo Vroman), maar dit zijn eigenlijk voorbeelden van afgeleide exacte
wetenschappen. Onder de Nederlandse literatoren bevinden zich zeker ook ‘echte
bèta's’. Hierbij denke men aan mensen die wis- en/of natuurkunde gestudeerd
hebben. Zoals de wis- en natuurkundige schrijver Kousbroek, de schrijvende
3.
wiskundige Freudenthal , of sommige van de hieronder genoemde schrijvers.
Het is misschien aardig om eens na te gaan hoe de houding van schrijvende ‘bèta's’
en ‘slechts’ op de bèta-richting georiënteerde schrijvers (zoals Dèr Mouw) ten
opzichte van de literatuur verschilt van die van schrijvers uit de alfa- of gamma-hoek.

Dèr mouw en de helderheid
Je zag met de x de spokig toov'rende i
Meefladd'ren als de zwevende exponent
Neerstreek tot reeks die naar 't oneind'ge rent
In stormloop naar de kringperiferie:
Omsmolt dan algebraïsche alchemie
Tot tweelingen twee legers, en 't quotiënt,
Vervloeid tot optocht van kentauren, ment
De magiër Logharitme voort naar Pi.
Ontzaglijke triomfpoort, zag je hem, hoog
Lichtende staan boven de melkwegboog,
Verweerde band van cyclopisch gewelf;
En, flikkerende triomfatordracht
Rondom je, hing de hemel. En je dacht:
‘IO TRIUMPHE’ voor mijn eeuwig Zelf!
(Johan Andreas dèr Mouw (Adwaita)
Uit: Brahman, 1919, blz. I, 122)
3.

Hans Freudenthal was tussen 1946 en 1976 hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Utrecht.
Behalve op het terrein van de wis-en natuurkunde begeeft hij zich op het terrein van de
filosofie, historie, onderwijskunde, literatuur en journalistiek.
In 1987 verscheen zijn boek Schrijt dat op, Hans, knipsels uit een leven.
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In het voorgaande gedicht van Dèr Mouw lijkt op Achterber-giaanse wijze
omgesprongen te zijn met enkele termen uit de wiskunde. Nadere (wiskundige)
analyse wijst echter uit dat de voor een niet wiskundig onderlegd persoon
onbegrijpelijke eerste acht regels van het sonnet de afleiding geven van een formule
van Leibniz.
Met deze formule, of beter gezegd: met deze ‘reeks’ kan het getal π berekend
worden. Π, de griekse p, staat voor het ‘onmeetbare’ getal dat de lengte van een
halve cirkelomtrek aanduidt indien de straal tot maateenheid genomen wordt.
De eerste acht regels van het sonnet trachten dus op poëtische wijze weer te geven
hoe de wiskunde is gekomen tot een bepaald resultaat. Het verloop van de gevonden
reeks en de beknopte schoonheid van de vinding, de triomf, hebben Dèr Mouw, die
naast classicus, sanskritist, astronoom en filosoof ook gekend wiskundige was, zeer
bekoord.
De terzinnen geven vorm aan de archimediaanse blijdschap die een mens, dé
mens in haar bezit heeft genomen. Dèr Mouw gebruikt in de laatste zes regels
woorden als ‘triomfpoort’ (Het Griekse symbool π, zou met wat fantasie als een
soort ‘arc de triomph’ gezien kunnen worden) en ‘melkwegboog’ (een notatie voor
het getal π is 4 arc tan 1. Het in deze term voorkomende ‘arc’ is afgeleid van ‘arcus’,
‘boog’).
Dit gedicht van Dèr Mouw is een magnifiek maar extreem voorbeeld van de integratie
4.
van de zogenaamde exacte wetenschap in de literatuur. De dichter heeft in dé
strenge poëtische vorm bij uitstek, het sonnet, de exacte weergave gegeven van
een wiskundige bewijsgang.
Er is echter meer te zeggen over dit sonnet. Buiten de onmiskenbaar aanwezige
5.
strikt wiskundige achtergrond vallen er meer lijnen te trekken. Op de kaft van de
bundel waaruit het gedicht afkomstig is, Brahman, prijkte niet de naam Dèr Mouw,
de naam waaronder de dichter nu algemeen bekend is, maar de nom de plume
Adwaita. Adwaita betekent: Tweeheid-loze. Dèr Mouw voelt zich één met de Alziel,
Brahman. De Alziel is het die, in de persoon van Leibniz, wezenlijk de (bovenal
universele) waarheden van de wiskunde doorziet. Doordat de dichter zich één voelt
met de Alziel, is het ook zijn triomf. In hechte eenheid met die Alziel tracht Adwaita
als dichter in het keurslijf van het sonnet de chaos helderheid te laten worden. Zich
als wiskundige zeer bewust van de fascinatie van de vorm en de macht van het
getal (óók in de poëzie) was hij op zoek naar eenheid. ‘Alles is één weefsel’ zei
Komrij over de poëzie van Dèr Mouw.
Uiteindelijk gaat het Dèr Mouw om het instrument, om de taal. Dáár wil hij de
helderheid zien. De woorden in de eerste acht regels van het sonnet ‘fladderen’ als
vlinders rond de eenduidige taal van de wiskunde, waarin de reeks van Leibniz
wordt afgeleid.

4.

5.

Voor een uitgebreide behandeling van de wiskundige elementen van dit sonnet leze men het
artikel Adwaita's wiskundig sonnet van Tj.S. Visser, in het wiskundig tijdschrift Euclides, 39
(1963/64), p. 16. Het zou te ver voeren in een blad als Vooys veel verder in te gaan op de
afleiding van de reeks van Leibniz. Het artikel van Visser is zeer leesbaar, ook voor
niet-wiskundigen. ‘Vurig hoop ik dat ook niet-wiskundigen het volgende willen lezen’, roept
Visser uit, aan het begin van z'n artikel.
Het artikel van Visser rechtvaardigt deze stelligheid.
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De euforie is niet die van een scholier die voor het eerst een vergelijking met twee
onbekenden oplost, maar het is die van een mens die constateert hoe eenheid,
samenhang en helderheid in taal kunnen worden geopenbaard.

Frederik van Eeden en de significa
Een groot bewonderaar van het werk van Dèr Mouw was Frederik van Eeden. Wisof natuurkundige was Van Eeden niet; veel van zijn naaste vrienden echter wel.
Samen met de invloedrijke wiskundigen L.E.J. Brouwer en G. Mannoury maakte hij
deel uit van de zogenaamde ‘signifische kring’, die verder bestond uit de literatoren
6.
Jacob Israël de Haan en Henri Borel.
Deze (en andere) significi hielden zich bezig met de leer van de psychische
associaties die aan het gesproken woord ten grondslag liggen. Ze theoretiseerden
over en streefden naar onbevooroordeelde objectiviteit in de taal als communicatiemaar vooral ook verstandhoudingsmiddel.
Dat deze filosofische stroming exact georiënteerd was geven de volgende
uitspraken van Van Eeden wel aan: ‘De woorden der wiskunde zijn zuivere
symbolen’, en ‘Natuurwetenschap beoogt het in orde en samenhang brengen van
7.
alle zintuiglijke gewaarwordingen.’
In de significa staan drie termen centraal, die alle betrekking hebben op taalgebruik:
‘sense’, ‘meaning’ en ‘significance’. De eerste twee woorden van de door Victoria
8.
Welby geïntroduceerde trits zijn te vertalen met ‘zin’ en ‘bedoeling’, in het derde,
moeilijker te vertalen woord zit 'm de clou. De voor-de-handliggende omzetting in
‘significantie’ voldoet niet. In de betekenis van het woord liggen de hekeling van
slordige en kritiekloze uitdrukkingswijzen en een sceptische houding tegenover de
notie ‘begrip’ besloten. Het gaat - net als bij Dèr Mouw - om het al of niet helder zijn
van de taal. De taal zou moeten functioneren als mathematisch precies werkend
instrument om boodschappen, gedachten en beweringen over te brengen.
De ‘gewone’ taal schiet tekort. Vandaar de bewondering van bij voorbeeld Van
Eeden en Dèr Mouw voor de taal van de wiskunde, die in hun visie wél in staat is
een wereld in tekens vast te leggen. Deze eenduidigheid, deze helderheid zou in
de gewone taal bereikt moeten worden. ‘Gij hebt door de samenwerking en de
verbroedering onder de wijzen een leer der verhoudingen gemaakt, die mathesis
heet. Maak zoo een leer der beteekenissen, want gij werpt met woorden in 't wilde
naar het schoonste en teederste leeven, zooals kinderen vlinders willen vangen
met mutsen en tasschen.’ zegt Van Eeden in De kleine Johannes.

Schrijven met sommen

6.

7.
8.

De in 1989 nauwelijks nog bekende Henri Borel (1869-1933) is de schrijver van boeken als
Het jongetje (1899), Het zusje (1900) en Het speelgoed van de kleine Theresia (1934). Hij
hield zich, buiten de significa, bezig met Chinese cultuur en met literaire kritiek.
F. van Eeden, Redekunstige grondslag van verstandhouding, Utrecht 1975.
Lady Victoria Welby wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van de significa.
Belangrijke publicaties van haar hand zijn: Sense, meaning and interpretation (1896), What
is Meaning? (1903) en Significs and language (1911).
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contemporaine schrijver met bèta-achtergronden, Gerrit
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9.

Krol , is het al niet anders. Zijn boek Het gemillimeterde hoofd (dat als ondertitel
heeft: ‘schrijven met sommen’) behandelt het verschijnsel ‘taal’. Elke paragraaf
beschrijft de wringende relatie tussen woorden en dingen. ‘Het [boek] behandelt het
mechanisme van de taal, in het bijzonder van de wiskunde en de mogelijkheden
die de wiskunde biedt aan een mens zich verstaanbaar te maken’ zegt Krol zelf in
de inleiding van Het gemillimeterde hoofd.
Hoewel uit de manier waarop het boek geschreven is duidelijk Krols fascinatie voor
de (taal van de) wiskunde blijkt, hebben alle ‘wiskundige’ beschouwingen slechts
een dienende functie. Om met Battus te spreken: ‘Dat gezeur over de logica is maar
afleiding.’ Het leidt af van het hoofdthema: de tekortschietende taal. In de inleiding
zegt Krol het zo: ‘Dit boek is, ik weet het, niet voor iedereen geschreven. Het bevat
gedeelten die zich “laten lezen als een roman”, maar op andere plaatsen was ik
gedwongen de wereld terug te brengen tot de meest eenvoudige vorm, daar heb ik
formules ingevoerd. [...] Wie ze niet precies begrijpt, heeft niets begrepen.’
Dit laatste is belangrijk. Haarfijn precies wil Krol iets overbrengen. Hij weet dat door
het gebruik van gewone taal nuances van wat hij zeggen of beweren wil verloren
gaan. Zijn gedachte raakt beschadigd bij het transport en wordt dus onrecht
aangedaan.
Half begrijpen is niet begrijpen. Omdat Krol weet dat hij dit alleen kan voorkomen
door gebruik te maken van een taal die exact en eenduidig weergeeft, kiest hij voor
10.
de taal van de formule.
Gerrit Krol studeerde wiskunde in Groningen en Amsterdam. In zijn met humor
overgoten boeken maakt hij veelvuldig gebruik van wiskundige gegevens. Krol
componeert zijn werk. Resultaat is een systeem bestaande uit ‘losse’ stukjes,
waarmee hij de wereld naar zijn hand lijkt te willen zetten. Veel fragmenten hebben
dan ook de vorm van een formule of een schema. De schrijver is op zoek naar de
samenhang en de rol die hij daarin vervult.
Een van zijn programmatische uitspraken luidt: ‘Literatuur is de kunst van het
11.
samenvatten.’ Zijn fragmentarische stijl toont dat hij deze kunst verstaat: wie in
stukjes schrijft mag veel overslaan. De tekst krijgt dan - als in een gedicht - een
compact en suggestief karakter, doordat er meer associatieve verbanden gelegd
zijn.

Onverwachtheid, overtuigingskracht en economie
G.H. Hardy noemde eens als kenmerk voor ‘echte wiskunde’: ‘een zeer hoge graad
van onverwachtheid, gecombineerd met overtuigingskracht en economie’. Iedereen
(dus ook de literator) die zich aangetrokken voelt tot de exacte wetenschappen, is
9.

10.

11.

Men mag Gerrit Krol als computerdeskundige misschien geen representant van de exacte
wetenschap noemen. Het gaat hier echter, net als bij Dèr Mouw en Van Eeden, om een
bepaalde oriëntatie, of bevattelijkheid, zo men wil.
Dat Krol hiermee niet de taal van de wiskunde wil heiligen wordt wel bewezen door deze
passage uit Het gemillimeterde hoofd. ‘De wijdverbreide mening dat logica misverstanden uit
de weg helpt is een misverstand. [...] Iemand die bij voorbeeld functietheorie studeert en zich
niet bekommert om de betekenis van begrippen als “pool”, “functie” enz., als hij alleen maar
naar de formules kijkt, [...], [dan kan hij] deze theorie niet inpassen in zijn wereld, want hij
weet niet wat het betekent, hij weet niets.’
G. Krol, De schrijver, zijn schaamte en zijn spiegels, Amsterdam 1981.
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- eerder dan de ‘pure alfa’ - geneigd te zoeken naar beknoptheid, orde en
samenhang. Iemand die zintuiglijk open staat voor de
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raadsels die hem omringen en die zijn gewaarwordingen overdenkt en analyseert,
komt in de buurt van het terrein van de wiskunde.
Andersom is het zo dat iemand uit de ‘exacte hoek’ die zich aangetrokken voelt
tot de schoonheid van de taal, tot de literatuur, in de wiskunde zijn inspirerend
materiaal kan vinden. Voor hem symboliseren regelmatige figuren uit de wiskunde
misschien het verlangen naar orde en harmonie, en geeft hun perfectie hem tegelijk
een gevoel van hulpeloosheid: het zijn geen uitvindingen van de menselijke geest.
Iemand die zeker in de ‘strakke’ wiskundige figuren zijn verlangen naar orde en
harmonie gesymboliseerd zag (hij heeft zich herhaaldelijk in die geest uitgelaten)
is de graficus M.C. Escher. In beschouwingen over ‘het moderne denken’ wordt zijn
12.
werk nogal eens als illustratiemateriaal gebruikt.
Hij bereikt in zijn grafiek uiterst vreemde effecten. Zonder dat de las zichtbaar is
gaan werelden in elkaar over. Escher goochelt met de waarneming van degene die
z'n werk observeert. De afbeeldingen bestaan, dat kan men immers zien, maar ze
bestaan alleen op papier.
Van de kenmerken die Hardy noemde is het eerste, een zeer hoge graad van
onverwachtheid, op het werk van Escher van toepassing als op niets anders. Een
bekend object dat Escher laat voorkomen in de afbeelding van de litho Belvedère
(1958) is het zogenaamde ‘onmogelijke kratje’. Het absurde bouwsel, waarvan
hiernaast een voorbeeld, wordt in de litho door een man in handen gehouden.
Direct valt op dat een dergelijk kubusje in de werkelijkheid niet kan bestaan. Als de
waarnemer stuk voor stuk alle onderdelen van de constructie volgt, zal hij geen
enkele fout ontdekken. Toch is het een onbestaanbaar geheel omdat er plotseling
veranderingen optreden in de interpretatie van de afstand tussen zijn oog en het
object.
Escher heeft hier gebruik gemaakt van het manco dat iedere afbeelding beperkt
doet zijn: de tekening kent slechts twee dimensies. Een tekening is een projectie.
De punt van het potlood kan zich langs slechts twee assen bewegen.
De schrijver van een verhaal wordt - volgens de moderne visie - geconfronteerd
met hetzelfde verschijnsel. Taal is, net als een tekening, slechts een afbeelding van
het verbeelde. Bij iedere afbeelding gaat iets verloren. Ook taal mist een dimensie:
taal kan niet vlekkeloos aan de werkelijkheid refereren.
12.

De bekendste voorbeelden van dit soort beschouwingen zijn wel Minds I (Hofstadter en
Bennett red.) en Gödel, Escher, Bach (Hofstadter).
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De objecten van de tekenaar, de personages en de gebeurtenissen in het verhaal
van de verteller zijn als gevolg hiervan volstrekt recursief. Zoals alles recursief is.
(Een andere tekening van Escher beeldt twee handen uit die elkáár tekenen.)
Dergelijke denkbeelden en het worstelen met de problemen die zij met zich
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meebrengen zijn terug te vinden in allerlei sferen, of die nu alfa of bèta heten te zijn.
13.
Men treft ze aan in de wiskunde (zie noot 10, Gerrit Krol of de stelling van Gödel )
de beeldende kunst (kunstvoorwerpen als een hamer die zichzelf vastspijkert, of
de handen van Escher), de literatuur (literatuur met het predikaat ‘postmodernistisch’)
en, natuurlijk, overkoepelend: de filosofie.

Alfa en bèta?
In 1919 wist Dèr Mouw aan het probleem van de ‘tweeheid’ te ontkomen door
identificatie met de Alziel en door de bekoring van de taal van de wiskunde. Maar
hij wist dat zijn ‘wiskundig sonnet’ slechts een afbeelding was, en als zodanig slechts
op zichzelf terugwees. De significi, op zoek naar een verstandhoudingsmiddel,
vonden geen antwoord op de vraag hoe ze taal sluitend zouden kunnen laten
verwijzen naar de werkelijkheid. Gerrit Krol, zich bewust van het failliet van de
gewone spreektaal als verstandhoudingsmiddel, probeert door middel van de vorm
van z'n boeken de recursiviteit te vermijden.
De moderne visie op vormen van taal (zoals: de taal als kunstinstrument,
communicatiemiddel en uitdrukkingsmiddel van de wiskunde) lijkt er niet een te zijn
die een hoge creatieve productie garandeert. Er is immers niets van het predikaat
‘waar’ te voorzien en elke theorie of uitspraak is bij voorbaat gedoemd om in haar
staart te bijten. Theorieën steunen op metatheorieën, die, net als de theorieën zelf,
slechts gissingen zijn.
Toch blijkt ook deze manier van denken haar wetenschap en haar literatuur te
hebben. Met de ‘verworvenheden’ van ‘het moderne denken’ in het achterhoofd
beschouwt bij voorbeeld Krol iedere poging als winst. Ieder op zichzelf invalide
probeersel is zinvol. Dit zou een van de verklaringen kunnen zijn voor de talloze
pogingen in literatuur om ‘het’ te zeggen, of de duizenden nieuwe theorieën in de
wetenschap, die niets anders doen dan een vorige, slechtere theorie vervangen.
Juist in deze tijd, waarin meer dan ooit gefilosofeerd wordt over het al dan niet
toepasbaar zijn van noties als waar en onwaar, de ontoereikendheid van het
gebruikte communicatie-instrument en de discrepantie tussen voorstelling, beleving
en werkelijkheid, is zichtbaar dat de denkgebieden waarop de pure exacte vakken
zich begeven en waarop de (taalgerichte?) literatuur zich begeeft, elkaar niet zo
vreselijk veel ontlopen.

13.

De stelling van Gödel is door Alfred Tarski als volgt geformuleerd: ‘Het is onmogelijk een
algemene methode te ontwerpen die ons in staat zou stellen de binnen de wetenschap
bewijsbare volzinnen te onderscheiden van de onbewijsbare.’ Deze uitspraak botst natuurlijk
met de veronderstelling dat de taal van de wiskunde waarheid en onwaarheid van elkaar kan
onderscheiden. Ook de door bij voorbeeld Dèr Mouw nog zo eenduidig en valide geachte
taal van de wiskunde schiet tekort.

Vooys. Jaargang 8

22

Trans
‘Lucifer, Die van des hemels trans, tot in den afgrond storte’ (J. van
den Vondel, Lucifer)

Het alledaagse
Toen Vondel de tragedie Lucifer schreef baseerde hij zich daarmee op een klassiek
bijbelverhaal. De opper-engel Lucifer wordt zich, mede door het werk van intriganten,
bewust van het voordeel der mensen boven de engelen: zij zijn niet geslachtloos
en kunnen dus genieten van de vleselijke liefde. Lucifer en zijn volgelingen komen
in opstand tegen God hetgeen hen ‘van des hemels trans, tot in den afgrond’ doet
neerstorten.
De afdaling naar beneden komt veel voor in de zeventiende-eeuwse literatuur.
Vondel mengde aardse en hemelse begrippen om zaken aanschouwelijker te
1.
maken. Zo wordt bij voorbeeld Lucifer ‘Stedehouder’ (plaatsvervanger van God)
genoemd, en is zijn uiteindelijke tegenstander, de engel Michaël, ‘Veltheer’.
Heel andere bedoelingen dan Vondel had Aemout van Overbeke in zijn tafelspel
De amoureuse zodiac, waarin hij de klassieke goden tot de aardse geneugten laat
vervallen. Het stuk wordt geïntroduceerd door Cupido die de toehoorders duidelijk
maakt dat uiteindelijkalles om de liefde draait, óók bij de goden.
Zij worden volkomen van hun stuk gebracht zodra de liefde, en al wat daarmee
samenhangt - zoals bij voorbeeld het opsmukken - in het spel is:
'k Loof, dat Pallas niet en at,
Soo s'een Kousse-bant vergat.
Venus heeft een flaeuwt' gekregen
Van verstoortheyt; slechts om dat,
2.
Mars haer hadt verkeert gereegen
3.
Somma, altoos schort'er wat.

Het omver halen van heilige huisjes, door verheven zaken in triviale termen te
beschrijven, was een geliefde bezigheid van deze auteur. Hij reageerde hiermee
op het literaire keurslijf van zijn tijd. Hoewel Spiegel en Bredero er weinig waarde
aan hechtten, en zelfs pleitten voor afschaffing ervan, was de algemene eis van die
tijd dat een auteur die een literair werk van enigerlei waarde wilde schrijven, de
latijnse school doorlopen diende te hebben. Na zich verdiept te hebben in wat de
klassieken geschreven hadden kon men voorzichtig aan het vertalen slaan. Het
doel van een schrijver zou moeten zijn, via de imitatio- en creatioprincipes, uiteindelijk
te wedijveren met de klassieke schrijvers. Men moest er overigens maar van uitgaan
dat de kans dat deze top bereikt werd uiterst gering was.
Willem Godschalck Focquenbroch liet de Goden ook graag op aarde neerdalen,
onder andere door een dronken Jupiter ten tonele te voeren, die ondersteund moet
worden, en de godenwereld in rep en roer te brengen door Typhon, de reus met
honderd drakenkoppen, te laten verschijnen.
‘Vrouw Venus setten 't op een jancken,/ Of zy pokken had gevreest’ en ‘God Bacchus
vloeckte als een duyvel;/ Om dat hem juyst een paer-stoops glas,/ Gevult met zyn
beminde suyvel,/ In dit rumoer ontsoopen was.’
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De oppergod Jupiter lijkt wel het bangst van allen; Typhon doet hem ‘van anghst
4.
[...] piepen, Gelijck een half-verwurght Konijn’
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Een andere manier om heilige huisjes omver te trappen gebruikt Focquenbroch in
‘Sonnet op een pijp die hij niet aen kon houwen’, waarin een verheven stijlvorm, het
sonnet, wordt aangewend om een triviaal onderwerp te beschrijven: een pijp die
maar niet wil branden.
Naast deze verzen, waarin verbindingen tussen hemel en aarde, tussen verheven
en triviaal - al dan niet serieus bedoeld - worden gelegd, zijn er in de zeventiende
en achttiende eeuw ook tal van gedichten te vinden die alléén maar over alledaagse
zaken gaan. Een opmerkelijke voorkeur voor gewone onderwerpen, die misschien
wel te vergelijken is met de onovertroffen verhalen van Carmiggelt. Omdat de meest
gebruikte literatuurvorm in deze periode (de achttiende en, met name, de zeventiende
eeuw) het gedicht was, is het niet verwonderlijk dat deze voorkeur zich met name
op poëziegebied uitte.
Een korte zoektocht naar dergelijke verzen leverde al een aardige oogst op. De
literaire waarde is niet altijd om over naar huis te schrijven, maar er zitten hele
aardige bij. Hieronder volgt een kleine bloemlezing van titels.
• ‘Deucht, kracht en eygenschap van den edelen drank chocolate’ (Pieter Elsevier)
• ‘Als ick in compagnie van juffrouw E.V.S. een onverhoets van achteren springen
liet’ (Pieter Elsevier)
• ‘Over een langdurige wond in mijn been’ (H. Sweerts)
• ‘Op de kunsten van mijn kat’ (Sybrand Feitema)
• ‘Aan het geeuwen’ (O.C.F. Hoffham)
• ‘Op de ongeluckige scheet van een joffren gelaten’ (Hendrick Bruno)
• ‘Op het neder-storten van myne keuke-schoorsteen op Ockenburgh door den
storm, des nachts tusschen den 1. en 2. january des jaers 1653’ (Jacob
Westerbaen)
• ‘Op een tabaks-doos, gevonden in het papier-laatjen van een kakhuys’ (Pieter
Elzevier)
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• ‘Sonnet op een pijp die hij niet aen kon houwen’ (Willem Godschalck
Focquenbroch)
• ‘Op de Voet-muyl van juffrouw N.N.’ (Aernout van Overbeke)

Tot nu toe is er naar dergelijke verzen nauwelijks onderzoek gedaan. De
ontwikkelingen in de literatuurwetenschap van de laatste twintig jaar bieden hiervoor
wel de ruimte.
In de jaren zestig van deze eeuw kwam er in de literatuur-historie een beweging
op gang die naar een andere benadering van literatuur streefde dan tot dan toe
gebruikelijk was geweest.
De receptie-esthetica betekende een forse kritiek op de traditionele
literatuurwetenschap. Door het standpunt van de lezer in het onderzoek te betrekken
kwamen teksten boven water die voorheen niet tot de literatuur behoorden en werd
aangetoond dat de literaire tekst als objectief gegeven niet bestaat. Een meesterwerk
in een bepaalde tijd kon vijftig jaar later als keukenmeidenroman worden beschouwd.
De verhalen van Jules Verne zijn oorspronkelijk geschreven voor volwassenen maar
in onze tijd worden zij uitgegeven als kinderboeken.
Door dit nieuwe standpunt, waarbij literatuur gezien wordt als onderdeel van een
communicatief stelsel in plaats van een op zichzelf staand geheel, kwam er aandacht
voor andere teksten, bij voorbeeld voor die, welke in de tijd waarin zij geschreven
waren zeer populair zijn geweest.
De ontwikkelingen in de literatuurwetenschap hadden ondermeer tot gevolg dat
de literatuur-historie, die tot dan toe een vrij geïsoleerd bestaan leidde, voorzichtig
ging samenwerken met andere wetenschapsgebieden, waarvan een aantal nog erg
jong was. Ik denk hierbij onder andere aan de sociale,- en mentaliteitsgeschiedenis.
De relaties tussen hemelse en aardse zaken, zoals hiervoor beschreven, kunnen
hun plaats vinden in dit geschetste kader. Het handelsgedrag in de zeventiende
eeuw wordt niet zelden verantwoord door de ogen naar ‘boven op te slaan’. De
literatuur die verbindingen legt tussen hemelse en triviale aardse zaken zou een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan dergelijk onderzoek. Er zijn talrijke
metaforische lofzangen op steden overgeleverd, waarin mythologische verhalen
bepaalde besluiten moeten verantwoorden. De maagd Amsterdam wordt in de echt
verbonden met de handelsgod Mercurius, en een stad zal na haar ondergang glorieus
uit haar as herrijzen, zoals de mythische vogel Phoenix, omdat zij nu eenmaal
voorbestemd is om groot te zijn - en dus mag heersen over anderen.
Ook literatuur die uitsluitend over gewone, alledaagse zaken gaat, en dus dicht bij
de lezer in het communicatieve stelsel staat, zou in dit onderzoek betrokken kunnen
worden. Hoewel de literaire waarde vaak-maar lang niet altijd - gering is, is er een
ander aspect dat de aandacht verdient, namelijk de afspiegeling die dergelijke
literatuur kan zijn van een bepaald tijdsbeeld. Hierdoor kan zij inzicht verschaffen
in een bepaalde tijd (Waarmee hield men zich bezig?) en in de beweegredenen van
mensen om zich op een bepaalde manier te gedragen.
Er schuilt één addertje onder het gras. Net als in de schilderkunst onze beroemde
stillevens, kunnen ook deze verzen, die ogenschijnlijk het alledaagse tot onderwerp
hebben, metaforisch bedoeld zijn. In het vers ‘Aan de mug die zich aan myn kaerslicht
brandde terwyle ik een brief schreef’ van Hieroniemus Sweerts blijkt de mug
uiteindelijk te staan voor de dichter, die zich keer op keer weer aan Leonora's liefde
brandt.
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Eindnoten:
1. Het feit dat Vondel het toneel daadwerkelijk in de hemel liet spelen stuitte overigens op felle
kritiek van sommige predikanten.
2. D.i. haar keurslijf.
3. De rijm-wercken, Amsterdam 1678, p. 146.
4. ‘Typhon of de reusen-strijdt’, in Bloemlezing uit de gedichten en brieven van Willem Godschalck
van Focquenbroch, samengesteld door C.J. Kuik, Zutphen z.j., p. 39.

Vooys. Jaargang 8

25

Superieure kiekjes
Enkele jaren geleden droomde ik een droom die zo mooi in elkaar zat, dat ik hem
nooit meer zal vergeten. Ik heb de droom aan verschillende relaties voorgelegd,
maar tot nog toe geen bevredigende interpretatie ontvangen. Vanzelfsprekend heb
ik Freud erop losgelaten, maar dat bracht me evenmin veel verder. De droom ging
als volgt:
Ik bevond mij in het midden van een grote elektriciteitsmast, zeer hoog boven de
begane grond. Ik had een verzegelde enveloppe bij me, die zo spoedig mogelijk
gepost moest worden. Niet dat ik wist waarom, want de enveloppe was maagdelijk
wit en het adres dus onbekend. Maar het was duidelijk dat het hier om iets dringends
ging. Een zaak van leven of dood? Wellicht. Opvallend was in elk geval dat de
brievenbus helemaal beneden stond. Ik daalde dus zo snel als ik kon de smalle trap
af die in het inwendige van de mast was gemonteerd.
Gaandeweg zag ik de rode brievenbus steeds duidelijker. Ook zag ik nu de
omgeving steeds beter; wat aanvankelijk een stad had geleken bleek een dodenstad
te zijn, een kerkhof. Zelfs binnen de droom begreep ik dat hier iets vreemds aan de
hand was. Een brievenbus op een kerkhof? Ik daalde nog verder af naar beneden
tot de trap plotseling ophield en zich buitenom voortzette. Van kindsafaan heb ik
last van hoogtevrees; er kon dus geen sprake van zijn dat ik mijn afdaling aan de
buitenkant van de mast zou vervolgen. Maar hoe moest het dan met de brief?
Op dit punt werd ik wakker. Ik begreep al gauw dat vooral het beeld van een
brievenbus op een kerkhof mij zou blijven bezighouden. Ik was dan ook bijzonder
verrast toen ik het nieuwe fotoboek van E. van Moerkerken in handen kreeg en op
een van de eerste foto's de fotograaf zelf aantrof, bezig een brief te posten in een
ouderwetse brievenbus staande tussen twee imposante graftombes. In de toelichting
achterin het boek staat: ‘Met W.F. Hermans bezoek aan het Parijse Cimetière de
Passy om de tombe van Marie Bashkirtseff te zien. Daar vlakbij stond deze
brievenbus; denkend aan Xavier Forneret (1810-'85): “J'ai vu une boîte aux lettres
sur un cimetière”, vroeg ik Hermans deze foto te maken. 1984.’
Het nieuwe fotoboek van E. van Moerkerken heet simpelweg Foto's. De omslag van
het boek maakt een al even eenvoudige indruk en lijkt daardoor te stammen uit de
vroege jaren zestig. Het formaat is ongeveer 22 bij 24 centimeter. Op het omslag
staat een zwartwit foto van een landschap met twee ouderwetse camera's (staande)
en twee heren, vermoedelijk de fotografen, gezeten op houten opklapstoeltjes.
Boven het landschap, tegen een wat mistige lucht, staat in zwarte schreefletters:
Van Moerkerken en eronder: Foto's. Het boek zou afgaande op de typografie door
Van Oorschot uitgegeven kunnen zijn (in werkelijkheid is het bij De Bezige Bij
verschenen). Van Moerkerken: ‘Ik wilde beslist geen modern dansende layout.’
De fotograaf heeft de samenstelling van het boek grotendeels zelf ter hand
genomen. Hij is ‘associatief te werk gegaan. Een kameel in Syrië naast een foto
van een kameel in Hammervest. Zulke grappen vind ik leuk. Of is dat heel naïef?’.
Het heeft een fraai, zij het enigszins incoherent, plaatjesboek opgeleverd, met een
heel scala aan onderwerpen: kunstenaars, acteurs, landschappen, gebouwen
enzovoorts. De algemene titel dekt derhalve goed de lading.
Een zekere verwantschap met de schrijver/fotograaf Hermans blijkt uit de foto's
van katten, rommelmarkten en borden met opschrift. Niet voor niets verwijst Van
Moerkerken - tevens part-time schrijver onder het pseudoniem Eric Terduyn! - naar
Hermans' opstel ‘Van duisternis tot licht, en terug’ (opgenomen in: Mondelinge

Vooys. Jaargang 8

mededelingen. Amsterdam, 1987). Hermans benadrukt hier dat het er in de fotografie
om gaat het over het hoofd geziene onder het oog te brengen. Van Moerker-
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ken: ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet - dat is altijd mijn fotografische motto geweest.’
Dit laatste vindt men lang niet altijd terug in het boek; veel foto's komen niet boven
het niveau van ‘kiekjes’ uit. Superieure kiekjes, dat wel. De foto's ontlenen hun
charme vaak aan het feit dat ze lang geleden genomen zijn en nu met het patina
van de tijd zijn ‘verguld’. Ouderwetse bordjes, mode, straatbeeld. Erg mooi zijn
enkele natuurfoto's. Het fraaist zijn echter die foto's die niet direct al hun geheimen
prijsgeven. Bij voorbeeld de foto in 1956 genomen in Lake Pend Oreille (USA). Het
lijkt hier aanvankelijk te gaan om een stapel grillig geordendende dode takken, maar
bij nadere beschouwing blijkt zich ook nog een aantrekkelijke dame in zwart badpak
op de afbeelding te bevinden, liggend op een grote naakte stam. Van de
surrealistische foto's, waar Van Moerkerken eind jaren veertig naam mee maakte
(Reportages in licht en schaduw, 1947) is in dit boek weinig tot niets te zien.
Enigszins los van de rest staan de portretten van auteurs, die in het boek zijn
afgedrukt. Zo zien we een piepjonge Annie M.G. Schmidt (nog zonder bril); een
eveneens zeer jeugdig ogende Doeschka Meijsing (met pagekopje), die het zusje
van Boudewijn Büch zou kunnen zijn; Jan Wolkers; Bertolt Brecht; Henry Miller;
Boris Vian en ook het duo Reve/Hermans. De laatste staat op een foto uit 1951
afgebeeld als een ongenaakbare, wat spottend kijkende jongeling en is voor de
verandering eens en face gefotografeerd. Ook de foto van Reve uit 1955 doet het
onderwerp volledig recht: de Volksschrijver kijkt met enigszins paranoïde blik door
de met zijn handen krampachtig omklemde tralies van een hek. Opvallend is ook
de foto van de Forum-boys (Van Moerkerken). De foto, met daar-

Lake Pend Oreille, ID USA VIII '56. (foto: E. van Moerkerken)
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op Ter Braak, Vestdijk en Du Perron werd al eerder afgedrukt in onder andere het
Schrijversprentenboek (deel 13), maar is nu pas integraal te zien, inclusief Du
Perrons tweede zoon Alain.
Een andere constante wordt gevormd door de verschillende foto's van
begraafplaatsen. Achterin het boek merkt Van Moerkerken op dat hij in de jaren
'70/'80 talloze begraafplaatsfoto's maakte. Indrukwekkend vind ik zelf vaak de kleine
fotootjes die vooral in zuidelijke landen op de zerken gemonteerd zijn. Ook in dit
boek is daar een voorbeeld van te vinden. Op die foto's blijven de mensen er fris
en gezond uitzien, terwijl de tijd aan hun lichaam knaagt en elke overeenkomst met
het origineel uiteindelijk doet verdwijnen.
Het bovenstaande geldt eigenlijk voor alle foto's in dit boek en daarbuiten; het
onderwerp is aan bederf onderhevig, de tand des tijds. Dit geldt voor mensen, maar
net zo goed voor landschappen en zelfs dode dingen als reclameborden. De foto's
lijken de tijd stil te zetten, maar als we na verloop van tijd een foto met zijn origineel
vergelijken (indien nog aanwezig), zien we dat dit een illusie is; het één lijkt niet
meer op het ander, de tijd tikt gewoon voort. Daarom zijn foto's vaak zo
treurigmakend mooi.
Maar wat zat er nou in die enveloppe?
HENK HARDEMAN
N.B. De citaten van Van Moerkerken zijn afkomstig uit een interview in NRC
Handelsblad, d.d. 21-8-1989.
E. van Moerkerken, Foto's, Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam 1989, f 60,-.

Chelsea London IV '49 (foto: E. van Moerkerken)
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Uit de muur
Hij heeft iets aandoenlijks, de oude staats- en partijleider. Enkele weken geleden
was hij zwaar ziek; in de boze buitenwereld circuleerden zelfs geruchten dat hij al
overleden zou zijn. Maar zijn behandelend artsen uit de arbeiders- en boerenstaat
kregen gelijk: de operatie bleek inderdaad geslaagd, want afgelopen zaterdag was
hij weer op het televisiejournaal. Hij ontving met groot ceremonieel, waarbij hij niet
alleen rechtop stond maar ook een stukje liep, de nieuwe ambassadeurs van Turkije
en Zimbabwe. Vooral de vriendschapsband tussen zijn volk en dat van Zimbabwe
schijnt van een heel bijzondere diepgang te zijn. Zoals die tussen zijn volk en dat
van China, getuige de reportage in datzelfde journaal over de rituele dansen op
tekst van Marx en Lenin door een aantal oude westerse en Chinese heren rond een
tafel in Peking, waar een aantal maanden geleden de ‘tragische gebeurtenissen’
plaatsvonden die zo geheel terecht de deksel weer op de ‘contra-revolutionaire’ pot
hadden gezet.
In zijn eigen land is er gelukkig niets aan de hand, zegt hij. Meer dan ooit moeten
de boeren en arbeiders zich gezamenlijk inspannen tegenover de ‘Verleumdung’,
de infame belastering, van zijn staat door duistere regeringen die het licht niet gezien
hebben, zegt hij. Zijn land stroomt leeg omdat er een internationale mensenhandel
bedreven wordt, zegt hij. Vorige week nog keerde een slachtoffer daarvan herum:
een jonge arbeider die door een wulpse westerse Mädel een filtersigaret had
aangeboden gekregen, vond zichzelf terug in de buurt van Wenen, - zelfs ‘Drogen’
worden door de buitenlandse vijand niet geschuwd teneinde zijn land leeg te halen,
zegt hij.
Zijn land stroomt leeg, in mondiaal opzicht wellicht niet quantitatief (men spreekt
in die verhoudingen vaak over miljoenen), maar dan toch qualitatief: zijn jongste
generatie. Die wil die knikkerbak die daar Trabant heet wel eens omruilen voor een
auto die ook ‘auto’ heet, maar daarbij nog eens comfortabel kan rijden. Die wil ook
wel eris wat zien op ‘video’.
Hij zegt..., maar het werkt niet meer. Hier vanuit Berlijn zie ik het aan, en ik zeg:
het werkt niet meer. Maar hij is zo aandoenlijk: Erich Honnecker, Staats und
Partei-chef, de broze man die een politiek systeem vertegenwoordigt dat niet meer
kán. Hij ziet er uit als een aardige grootvader, wanneer hij op de eerste mei met zijn
strohoedje wuift naar een miljoen op de Marx-Lenin Platz in Berlin-Ost
voorbij-marcherende jongeren.
Ik denk, die man... die man was ‘goed’ in de oorlog. In de dertiger jaren was hij
al communist, en toen betekende dat nog wel even wat anders, toen was er ook al
een Hitier aan de horizon. Hij heeft de gruwel overleefd, hij dook ooit onder in
Amsterdam, - ik herinner mij zijn bezoek aan zijn onderduikadres. Hij werd ooit
staatshoofd van het deel van Duitsland dat ervoor zou zorgen dat het fascisme nooit
zou herleven. Men bouwde zelfs een muur om te voorkomen dat het neo-nazisme
in het voorziene arbeidersparadijs zou kunnen infiltreren. Men bouwde een muur
rondom een fictie. Ik houd wel van die muur. Het is een tastbaar monument tussen
het hier en het daar: tussen de kapitalistische gekte waarin wij leven, en de
socialistische dwaasheid waarin zij leven. Het bestaan van de muur toont tenminste
dat er een grens is, je weet tenminste waar het ene rijk ophoudt en het andere
begint. Maar ik had het niet over die muur, maar over de mensen daarachter die er
nu met een grote boog omheen lopen en er dan vaak vanuit westelijke richting weer
tegenaan komen kijken. Van hun Trabi hebben ze dan DR gescheurd zodat alleen
de D overblijft. Zo denken ze blijkbaar over hun land. De zelfvoldane patsers hier
roepen dat het daar allemaal veranderen moet. Ik denk dat ze gelijk hebben; ik gun
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ze toch eigenlijk niet zo'n groot gelijk. Hoeveel van die volgevreten patjepejers met
gouden armbanden waren goed in de oorlog, of zullen het zijn in de volgende?
Alleen de oude broze roerganger zegt dat er niets aan de hand is, dat het allemaal
de schuld is van het kapitaal en de propaganda. Het internationale
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oliekapitaal, noemde Reve dat ooit, dat altijd de schuld krijgt als er economisch iets
mis gaat. Hoe dan ook, een paar kilometer verderop is het goed mis, dat ruikt een
blinde, het is dagelijks op de televisie, die exodus van jonge mensen die weglopen
van die met zijn strohoedje zwaaiende oude man. Ik heb er ook al een paar ontmoet
en met ze gepraat. Ze fascineren me mateloos. Hoe durven ze: alles achterlaten
en met niets hier opnieuw beginnen. Ze hebben ook een nogal tuttige smaak, althans
die ene die ik wat beter ken en bij wie ik over de vloer kom. Maar wat wil je ook: de
DDR - Duits en communistisch - dat moet het meest tuttige land op de wereld zijn.
Ik haat dat land uit de grond van mijn hart, - het systeem, de leugens, de vopo-vallen
op de transit-route, de hypocrisie, de absolute lelijkheid van alles wat ze afscheiden.
Hoe kun je het daar langer dan een dag uithouden? Soms, als ik gasten heb, gaan
we daar een dag griezelen. Daarom begrijp ik ook zo goed dat zovelen weg willen,
simpel: ik zou er niet willen wonen, eigenlijk nog niet dood willen liggen. Erich
Honnecker gaat gauw dood, dat zie je zo; en hem leggen ze daar wel neer. Met
veel ceremonieel, veel gepsalm in het register Marx/Lenin, - mijn god, het zal je
dood maar zijn. Daarom alleen al heb ik toch met die man te doen. Waarom zegt
hij niet dat het gewoon een vergissing was allemaal, dat gekke gedoe met dat
communisme, waar geen mens in gelooft? Nee, hij zegt dat het goed gaat. Tegen
beter weten in, - moet je daarvoor een Duitser zijn? Als mijn vriend - overloper van
Amsterdam naar Berlijn - dit stukje leest, zegt hij: makkelijk geschreven, beetje
dansen op een lijk. Ik weet het niet; ik zie die man en ik denk: moet dit niet vreselijk
zijn? Goed geweest in de oorlog, en dan deze prijs daarvoor moeten betalen. Een
broze man met een strohoed. Honnie. Uit mijn vroeg-kapitalistische jaren herinner
ik mij een romance met een meisje van die naam. Wij dansten in Sneek (zeilweek,
weet je) aandoenlijk op dat liedje met die naam door Bobby Goldsboro, een
Amerikaan. Zij was lesbisch. Het komt nooit meer goed in de wereld.
FRANS DE ROVER
* Deze column is begin oktober geschreven. Intussen is Erich Honnecker afgetreden.
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Poëzie vertalen op de lange afstand
Notities van een leek
Mirjam van Teeseling
Mirjam van Teeseling is dichteres en freelance journaliste. Zij
studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht. In haar scriptie bestudeerde zij de rhetorische bewegingen
in de gedichten van Leopold.
Wie herinnert zich nog de oproep in dit blad om twee Hebreeuwse gedichten
van Jehuda Amichai te vertalen? Niemand waarschijnlijk, want het is inmiddels
alweer meer dan een hele Vooys-jaargang geleden. Er werden twee ‘ruwe
vertalingen’ afgedrukt, met de uitnodiging om er poëzie van te maken. Het
idee hiervoor is ontstaan tijdens een bezoek van de voormalige
Vooys-redactrices Suzanne Holtzer en Petra Quaedvlieg aan Poetry
International 1988, waar zij in gesprek raakten met Tamir Herzberg. Hij is de
vaste Nederlandse vertaler van de dichter Amichai, en van hem zijn ook de
voor-vertalingen van de desbetreffende gedichten in Vooys nummer 4
(augustus 1988). Tamir Herzberg werd bereid gevonden om de resultaten van
de ‘vertaalwedstrijd’ te bekijken en ze gezamenlijk met de inzenders te
bespreken. Dat wordt gezellig, dacht ik, nog niet wetende dat ik de enige
inzender zou zijn.
In januari vond er, ondanks de zeer magere oogst, toch nog een bespreking plaats
van de (dat wil zeggen: mijn) inzendingen. Dankzij het overzichtelijke aantal
gesprekspartners - Tamir Herzberg, Suzanne Holtzer en ikzelf - konden we vrij diep
op veel zaken ingaan. Hierbij enige gedachten die ik aan de vertaalmiddag heb
overgehouden.

Affiniteit
Van de twee te vertalen gedichten zal er hier slechts één besproken worden.
Ruimtegebrek, maar ook een verschil in affiniteit ten aanzien van de gedichten,
spelen daarbij een rol. Onze voorkeur ging uit naar ‘Als met een bittere mond’. Deze
kwestie van de affiniteit bracht ons direkt bij de vraag: in hoeverre spelen
verwantschap en bewondering een belangrijke rol, of zijn ze zelfs onmisbaar, bij
het vertalen van poëzie?
Vooral in het geval van poëzie, maar ook bij het vertalen van proza, is het zaak
om alle nuances aan te kunnen voelen. Wetenschappelijk gezegd: zoveel mogelijk
connotaties te achterhalen en deze in de vertaling te laten zien. De auteurs-intentie
mag dan officieel in de literatuurwetenschap een verboden
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vrucht zijn, in de praktijk van het vertalen is het zoeken en gissen daarnaar dagelijks
brood.
Affiniteit is een noodzakelijke voorwaarde om een goede vertaling te verkrijgen,
maar geen voldoende. Dit blijkt vooral als je iemands taal niet verstaat en daardoor
diens intonatie niet kunt interpreteren, en ritme en klank - beide uiteraard aspecten
van grote betekenis in poëzie - vrijwel niet kunt appreciëren.
Bij mijn poging om een tamelijk willekeurig tweetal gedichten van Amichai te vertalen,
met de ruwe vertaling van Herzberg als medium tussen mij en het origineel, was ik
zwaar gehandicapt. Ik kende het werk van Amichai nauwelijks, wist niets van zijn
thema's af noch van de mate van moderniteit of muzikaliteit die hem typeert. Het
gaat hier niettemin om onmisbare uitgangspunten, zodat ik mijn vertaalpoging wel
als onbeholpen beunhazerij moet presenteren. Ik heb meer dan verantwoord is
moeten varen op het kompas van mijn eigen opvattingen (of vooroordelen) van wat
mooi is. Met als gevolg dat ik Amichai meer heb ‘hineininterpretiert’ dan netjes is.
Ik denk dat het meestal niet erg de moeite loont om één enkel gedicht te vertalen;
in het ideale geval houd je je bezig met een heel oeuvre. Naarmate de vertaler het
hele werk beter kent zullen de (deel)vertalingen steeds beter worden. Maar je moet
ergens beginnen, en er is geen betere manier om een werk te leren kennen dan
door het te vertalen. Paul Beers bij voorbeeld, besloot de dichteres Ingeborg
1.
Bachmann te gaan vertalen omdat hij haar gedichten beter wilde begrijpen. Pas
in tweede instantie deed hij het om Bachmann toegankelijker te maken voor het
2.
lezende publiek.
Op pagina 33 volgt dan hetgeen ik maakte van, wat in ruwe vorm heet, ‘als met een
bittere mond’.
Als mogelijke varianten had ikzelf nog gedacht aan een alternatieve slotregel ‘... en
herkennen ons niet.’ Ritmisch misschien ietsje beter, maar die plotselinge /i/-klank
aan het einde leek me wat bruusk.
Aanvankelijk had ik in de eerste strofe staan:
r. 3/4: de wereld zal er niet zoeter
of wranger van gaan smaken.

‘spreken’ (r. 2) en ‘smaken’ (r. 4) rijmen vermoedelijk beter dan ‘woorden’ (r. 3) en
‘worden’ (r. 4). Keuzes zoals deze maak je op grond van de klank in het originele
gedicht. Maar het was onmogelijk om te bepalen hoe Amichai met rijm omgaat,
daarom leek het me het beste om niet te ver van de Herzberg-versie af te wijken.
Bovendien vind ik ‘van woorden’ beter, explicieter, dan het vage ‘er.... van’.

1.
2.

Inmiddels heeft dit ons een bijna integrale vertaling opgeleverd van het poëtisch werk van
Bachmann. (Tijd in onderpand, Uitgeverij Amber, Amsterdam. Prijs f29,90.)
Dit heb ik opgetekend uit zijn eigen mond tijdens een lezing in café Zeezicht op 30 maart
1989.
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Als met een bittere mond jij (v) zult zeggen
Als met een bittere mond jij zult zeggen
zoete woorden, zal de wereld niet zoet worden
en niet bitter worden.
En (het is) geschreven in het boek dat we niet bang zullen zijn.
en (het is) geschreven dat ook wij zullen veranderen,
(net/zo) als de woorden
in de toekomst (of: toekomende tijd) en verleden (tijd),
in meervoud en in eenzaamheid.
En spoedig, in de nachten die zullen komen,
zullen we verschijnen (ook: optreden) als zwervende spelers
de één in de droom van de ander (= in elkaars droom)
en in de dromen zijn vreemde mensen die wij niet samen hebben
gekend.

(vertaling: Tamir Herzberg)
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Je zou met wrange mond
Je zou met wrange mond
zoete woorden kunnen spreken,
maar de wereld zal van woorden
niet zoeter of wranger worden.
Het staat geschreven: zonder angst
zullen we veranderen
in getal en tijd,
zoals ook woorden overgaan
in toekomst en verleden,
meervoud worden of blijven staan
in enkelvoudigheid.
Al gauw, in nachten die komen
spelen we in elkanders droom
andere mensen, andere plaatsen,
zonder ons te herkennen.

(vertaling: Mirjam van Teeseling)
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Tamir had zelf ook nog enkele varianten in voorraad. Deze hier, van een anonieme
studente:

Met een bittere mond
Met een bittere mond kun je
zoete woorden zeggen, en de wereld wordt niet zoet
en niet bitter.
En in het boek staat geschreven dat we niet bang moeten
zijn.
En het staat geschreven dat ook wij zullen veranderen
zoals de woorden
in de toekomende tijd en in de verleden tijd,
in meervoud en in eenzaamheid.
En in de nachten die spoedig zullen komen
zullen we optreden als zwervende spelers
in elkaars droom
en in de droom van mensen die wij niet samen hebben
gekend.

Deze vertaling is meer een vertaling zoals het behoort. Hij blijft dicht bij het origineel,
maakt er goed Nederlands van, maar geen nieuw gedicht. Als vertaling is
bovenstaand gedicht beslist beter dan de mijne. Ik heb teveel eigenmachtig
veranderd. Toch voel ik me geen zondaar.

Afdwalen
Tamir Herzberg verwoordde zijn opvattingen over vertaalarbeid in een visuele
metafoor: ‘de vertaler moet een lens zijn, waardoorheen de lezer iets kan zien dat
verwant is aan wat er in het origineel te zien is’. Dit roept bij mij vragen op over de
(toegestane) mate van vervorming.
Om het maar even als een dilemma te stellen: is vertalen hetzelfde (of bij benadering
hetzelfde) zeggen in een andere taal, onverschillig welke? Dan vertaal je primair
de inhoud.
Of is het: iets (‘iets’) vatten in een nieuwe vorm, in nieuw taalmateriaal dat is
geïnspireerd op het materiaal van het oorspronkelijke gedicht?
Het gaat er maar om in welke taal het zwaartepunt wordt gelegd, in de eerste of
in de tweede. Krijgt de oorspronkelijke taal de grootste rechten, dan vertaal je keurig
wat er staat, maar of je daarna nog een gedicht hebt moet je afwachten. Als
daarentegen aan de ‘uiteindelijke’ taal het grootste belang wordt toegekend, dan
krijg je als het goed is poëzie. Maar of het oorspronkelijke gedicht daarin nog te
herkennen valt?
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Ver van het origineel afdwalen betekent een nieuw gedicht scheppen, met alle
risico's vandien (een andere inhoud). Met het oude gedicht heeft dat niet veel meer
te maken. Logisch, dichten is afdwalen, vertalen daarentegen is het je houden aan
een pad, dat door het oorspronkelijke gedicht wordt aangegeven. Indien dit een
onbegaanbaar pad blijkt te zijn dan kun je altijd nog besluiten een eindje om te gaan,
of je een pad te hakken in de rotsige bodem. Maar anderzijds kan
dicht-bij-het-origineel-blijven betekenen dat er onrecht wordt gedaan aan het
resultaat, het vertaalprodukt. Hoe mooi dit ‘onrecht’ ook kan uitvallen dank zij het
raffinement van de vertaler.
In mijn opinie kun je sommige vertalingen beschouwen als een ‘aemulatio’. Namelijk
in het geval dat er iets wezenlijks wordt toegevoegd aan het origineel, iets dat er
nog niet in stond.

Ontrouw
Misschien zijn dit allemaal theoretische problemen, typisch door een leek uitgedacht.
Ik kan me voorstellen dat het in de praktijk meestal goed gaat op gevoel. Of het om
de vertaalde boodschap gaat of om de ‘vertaalde’ vorm, is een onzinnige vraag,
want elke vertaler zal antwoorden: ‘beide’. Boodschap en vorm zijn even essentieel.
Niettemin (ik ga nog even door), zou je kunnen zeggen dat er grofweg twee
soorten gedichten bestaan. In de eerste gaat het vooral om wat er gezegd wordt,
in de tweede meer om hoe het gezegd wordt. De eerste soort laat zich vermoedelijk
beter vertalen dan de tweede. ‘Inhoud’ is immers minder taalafhankelijk dan vorm.
Vorm is taal, in poëzie.
Dat er toch nog gekken zijn die typische vormdichters als Mallarmé, Paul Celan
of Sylvia Plath willen vertalen, kunnen we beschouwen als een raadsel der natuur.
Het zijn, denk ik, de dichters onder de poëzievertalers die zich zoiets op de hals
halen. Zij dwingen zichzelf door hun keuze tot afdwalen, het maken van een nieuw
gedicht. Dat gedicht is dan wel geïnspireerd op een ander gedicht, maar hoeveel
‘originele’, ‘authentieke’ gedichten zijn dat niet óók? Goed beschouwd heeft ieder
gedicht echo's van andere gedichten in zich, bedoeld of onbedoeld. Het verschil
tussen dichten en vertalen wordt hier zeer marginaal.
Kortom, het is nog een hele opgave om een consciëntieuze vertaler te zijn. Het
geweten van de vertaler blijft altijd het origineel. Maar wanneer het te vertalen werk
geen buitengewone bewondering opwekt, lijkt het me wat teveel gevraagd om de
vertaalarbeid geheel in dienst ervan te stellen. Dienstbaarheid die niet voortvloeit
uit verering is enkel slavernij. Een matig gedicht vraagt erom ‘vervormd’ en
‘geaemuleerd’ te worden. Het lokt de ontrouw uit.
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Om nu aan de hierboven in het leven geroepen controverse weer een einde te
maken zal ik een Engelse versie citeren van het eerder besproken gedicht. Het heet
‘If with a bitter mouth’. Het is naar vorm en inhoud Amichai, maar er zijn enkele
afwijkingen die er aan bijdragen dat het resultaat een fraai Engels gedicht genoemd
mag worden. Zo is het probleem dat in het Hebreeuws alles veel korter is, handig
opgelost door een extra strofe toe te voegen aan het eind. Dit in plaats van de minder
elegante oplossing om één ellenlange slotzin te handhaven.
Tussen afdwalen en voetzoeken bevindt zich een wijds gebied van nuances en
schimmige overgangsvormen. Het is hier dat de goede vertaler zich meestal ophoudt.

If with a Bitter Mouth
If with a bitter mouth you will speak
sweet words, the world will
neither sweeten nor become more bitter.
And it is written in the book that we shall not fear.
And it is also written, that we shall change,
like the words,
in future and past,
in the plural or in the solitary.
And soon in the coming nights
we shall appear, like wandering minstrels,
each in the other's dream.
And in these dreams
will be strangers
we did not know together.
(vertaling: Assia Gutmann)
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De stem van een generatie
De teksten van Bob Dylan en Jim Morrison
Kees Pruyssers
A poem is a noise on paper
Dylan Thomas
The music is your special friend
Jim Morrison
In zijn boek over de Amerikaanse cultuur in de jaren zestig, Gates of Eden, beweert
Morris Dickstein dat ‘though changes in the other arts reveal the sixties and expose
its sensibility, rock was the culture of the sixties in a unique and special way’. En hij
heeft gelijk.
Men kan het belang van vernieuwingen in andere kunstvormen natuurlijk niet
ontkennen, maar het is onbetwistbaar dat rockmuziek het meest zichtbare,
openhartige en zelfs het meest onthullende element van de counterculture in de
jaren zestig was. De reden hiervoor lijkt duidelijk. Literatuur en de beeldende kunsten
waren het privilege van de intellectuele bovenlaag, met in het kielzog de bourgeoisie,
en theater en films werden op Broadway en in Hollywood geregeerd door ‘big bucks’.
Muziek was dus het enige terrein dat de jeugd als haar eigen terrein kon opeisen.
Maar zelfs in de muziek had de commercie haar intrede al gedaan.
Platenmaatschappijen hadden de rebellerende ‘Don't step on my blue suede
shoes’-rock and roll al in hun greep gekregen en probeerden er een verkoopbaar
produkt van te maken. Zo werd Chuck Berry overgehaald de regel ‘There lived a
colored boy named Johnny B. Goode’ te veranderen in ‘There lived a country boy’
om zijn markt naar een ‘whiter’ publiek uit te breiden.
Het is daarom weinig verrassend dat niet rock and roll, die ondertussen was
verwaterd tot de zoete klanken van ‘doo-wop’ en tieneridolen als Cliff Richard en
Elvis, maar folk de muziek van alternatieve scene in de vroege jaren zestig werd.
Pas halverwege het decennium kwamen de twee samen en ontstond rockmuziek.
Deze muziek werd een transportband voor anti-establishment-protesten door
zowel de teksten als het opruiende karakter van de muziek zelf. Het droeg meer bij
tot de kloof die ontstond tussen de jeugd- en ouderencultuur dan enige andere
kunstvorm.
Toch wordt rockmuziek nog steeds niet algemeen erkend als kunst met de grote
K. De muziek kan niet vergeleken worden met de muziek van Gershwin of Bernstein,
en de teksten hebben niet de ‘kwaliteit’ van poëzie. Dickstein is het hier niet mee
eens. ‘If literature is “news that stays news”, and popular culture is by nature
ephemeral, then rockmusic has begun to pass the test of time.’ De beste roek-elpees
uit de zestiger jaren zijn nog steeds even vitaal en opwindend als toen.
Dickstein zegt ook dat vele ‘high-brow’-critici nog steeds niet kunnen erkennen
dat de grens tussen kunst en populaire cultuur in de jaren zestig vervaagde en op
sommige gebieden zelfs geheel verdween.
Net als alle andere nieuwe kunstuitingen leden folk en rockmuziek onder het
conservatisme en elitairisme van de kunstcritici - die niet wilden geloven dat kunst
ook populair kon zijn. Toch konden zij niet voorkomen dat folk en rock succesvol
werden, zelfs als men uitgaat van hun eigen strenge esthetica: ‘it made it by their
1.
own standards’ . Tegenwoordig wordt rockmuziek door de meeste critici erkend als
kunst, maar de
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Bob Dylan

vraag blijft of deze opwaardering wenselijk is. Het betekent acceptatie door het
establishment, en dit zou heel goed een negatieve ontwikkeling kunnen zijn voor
een kunstvorm die inherent ‘anti-establishment’ is.
Het belang van de ontwikkeling van folk en rockmuziek ligt in het beeld dat deze
muziek schetst van een tijd waarin een generatie jongeren steeds meer vervreemdde
van de morele waarden van hun ouders, een tijd waarin de poging te ontsnappen
aan het ‘gezond verstand’ van de bourgeoisie veranderde in de ‘waanzin’ van
overmatig drugs- en alcoholgebruik, en de ‘love-trip’ tot een ‘death-trip’ werd.
Door de songteksten uit de jaren zestig te bestuderen, kunnen we zien hoe de
roep naar revolutionaire veranderingen zich ontwikkelde tot een strijd om het
voortbestaan, en uiteindelijk tot totale desillusie die leidde tot zelfdestructie. De
eerste helft van het decennium wordt waarschijnlijk het best gekenschetst door het
werk van Bob Dylan, die vrijwel unaniem beschouwd wordt als de man met wie het
allemaal begon. De desillusie uit de tweede helft vinden we vooral terug in de teksten
van Jim Morrison, de controversiële zanger van The Doors.
Door hun werk te bekijken kunnen wij ons een vrij nauwkeurig beeld vormen van
de tijd waarin zij beroemd werden, de jaren zestig.

Bob Dylan
Een van Dylans vele biografen, Michael Gray, schrijft dat ‘more fully than F. Scott
Fitzgerald did, Dylan has created a generation’. Voor die generatie zijn de
mogelijkheden van hun leven wezenlijk vergroot onder invloed van Dylans werk. Hij
is een man met een bijna angstaan-jagend scherp gevoel voor de zaken die zijn
leven zouden gaan beïnvloeden. Keer op keer ontdekte hij in zichzelf gevoelens
die bij zijn luisteraars pas later boven kwamen.
Bob Dylan was de eerste van de grote tekstdichters uit de jaren zestig, en uit het
feit dat zijn invloed terug te vinden is bij bijna alle andere, zouden we kunnen
concluderen dat hij ook de grootste was. Literair gezien zijn er echter anderen die
beter gebruik maakten van de mogelijkheden van taal. Maar hoewel hij niet de
grootste dichter was, wist Dylan wel de tijdgeest het best te vangen.
Het zwakke punt in Dylans werk is zijn gebrek aan zelfkritiek. Dit uit zich vooral
in de zwakke zinnen of clichés, die soms briljante zinnen opvolgen. In het nummer
‘Temporary like Achilles’ bij voorbeeld wordt het couplet:
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Well, I rush into your hallway
Lean against your velvet door
I watch upon your scorpion
Who crawls across your circus floor
Just what do you think you have to guard?

gevolgd door dit refrein:
You know I want your lovin'
Honey, but you 're so hard.

Toen Bob Dylan begin jaren zestig van Minnesota naar New York trok, vond hij in
2.
Greenwich Village een folk-cultuur die ‘the closest thing to Bohemia’ was, wat die
tijd voortbracht. Het was niet de ideale plaats voor een folkzanger uit het MiddenWesten om zijn carrière te beginnen. Dylan miste de ‘coyness and bourgeois
3.
gentility’ die als een soort verkoopbaar, post-adolescent verwijt aan de oudere
generatie functioneerde, en die mensen als Joan Baez, Peter, Paul and Mary en
later Simon and Garfunkel wel hadden. New York was niet onder de indruk van
Dylans hese stem en ‘talking blues’ en zijn eerste elpee werd met

2.
3.

Ibidem.
M. Gray in Song and Dance Man: the Art of Bob Dylan, Londen 1972.
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Jim Morrison

grote overschilligheid ontvangen.
Pas met zijn tweede, politieker georiënteerde elpee, The Freewheelin' Bob Dylan,
kreeg hij bekendheid. De elpee paste perfect bij het groeiende gevoel van
ontevredenheid op de universiteiten. In juni 1962 werd de Port Huron Statement
vrijgegeven, waarin de studenten verklaarden dat ‘although mankind desperately
needs revolutionary leadership, America rests in national stalemate’. Dylans elpee
reflecteerde deze roep naar revolutie. ‘Blowin' in the wind’ werd zijn eerste grote
hit. Later werd dit nummer geadopteerd als het lijflied van de burgerrechtenbeweging.
Toch is dit nummer minder beeldend en intens als veel van zijn latere werk.
Op zijn volgende elpee is Dylan veel vuriger. De hoop op verandering is een
overtuiging geworden, en de verontwaardiging is veranderd in de woede die zo
karakteristiek is voor Dylan. Dit wordt heel mooi geïllustreerd in het titelnummer van
de elpee, The Times They Are A-Changing:
The line it is drawn, the curse it is cast
The slow one now will later be fast
As the present will later be past
The order is rapidly fadin.

Na deze elpee vindt er een opmerkelijke verandering plaats in Dylans teksten. Ze
worden persoonlijker en bedachtzamer. Dylan probeert niet langer zijn publiek te
instrueren, maar roept hen op zich meer in zichzelf te keren en de bron van hun
wanhoop onder ogen te zien. Dylan verandert van een profeet in een commentator
en een moralist. Het opvallendste nummer op zijn volgende elpee, die toepasselijk
Another side of Bob Dylan heet, is ‘My back pages’, waarin Dylan zichzelf aanvalt
omdat hij ooit geloofde alle antwoorden te hebben, en waarin hij de schuld geeft
aan diegenen die hem opgevoed hebben en hem deze arrogantie bijbrachten. In
feite is dit nummer een afwijzing van alle dogma's en een switch naar een persoonlijk
waardensysteem:
Yes, my guard stood hard when abstract threats
Too noble to neglect
Deceived me into thinking
I had something to protect.
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Tegelijk met Dylans eerste flirt met de rockmuziek op de elpee Bringing it All Back
Home wordt hij pragmatischer. Met abstracte, bijtende en emotionele teksten opent
hij de aanval op de problemen van mentaliteit, die onder de politieke strijd verborgen
liggen. Hij verwerpt de Amerikaanse waarden in ‘Maggie's farm’: ‘They sing while
you slave And I just get bored’. Hij vernietigt het bourgeois-concept van vrijheid en
geluk in ‘Subterrenean homesick blues’: ‘Twenty years of schoolin' / And they put
you in the dayshift’. En hij verklaart de menselijke Utopia's voor ontoereikend in
‘Gates of Eden’: ‘There are no kings / Inside the gates of Eden’.
Op Highway 61 Revisited wordt de aanval op de Amerikaanse samenleving
voortgezet. Het is een elpee vol pijn, en achteraf gezien vormt hij het toppunt van
Dylans woede. Zijn latere elpees vertonen een groeiend gevoel van medelijden.
Het bekendste nummer, ‘Like a rolling stone’, is direct gericht tot zijn generatie, aan
wie hij vertelt dat de ‘safe middle-class ride’ voorbij is en dat de tijd komt dat zij
alleen het hoofd zullen moeten bieden aan de wereld:
How does it feel to be on your own
With no direction home
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Like a complete unknown
Like a rolling stone.

Jim Morrison
Als Dylan in 1968 een rustiger koers gaat varen met elpees als John Wesley Harding,
Nashville Skyline en New Morning, is er aan de andere kant van Amerika, in Los
Angeles een band in opkomst wiens geschiedenis ‘among the wildest and most
4.
controversial in the rockworld’ is, TheDoors.
De zanger van The Doors, Jim Morrison, zou men kunnen beschrijven als een
bijverschijnsel van de ‘counterculture’, een bijverschijnsel dat naarmate het
decennium vordert steeds vaker voorkomt tot uiteindelijk ‘sex and drugs and rock
and roll’ synoniem wordt met de levensstijl van rocksterren.
Morrison was een telg uit een familie waarin het traditie was dat de mannen
beroepsmilitair werden. Hij heeft dit lot echter nooit willen ondergaan. Morrisson
was een intellectueel, geïnteresseerd in poëzie en filosofie. Het kwam dan ook tot
een breuk met zijn familie toen hij in 1964 naar U.C.L.A. ging.
Twee jaar later richt Morrison The Doors op en in januari 1967 verschijnt hun
eerste elpee, The Doors. De critici waren wild enthousiast over Morrisons stem en
nummers als ‘Light my fire’, dat niet door Morrison maar door Robbie Krieger, de
gitarist, werd geschreven.
Morrisons teksten hebben op deze elpee nog niet de kracht van zijn latere werk,
alhoewel je in ‘Soul kitchen’ de wanhoop al wel kunt horen. Het nummer gaat over
een diner, de enige plaats waar je kunt ontsnappen aan de drukke stad: ‘The cars
crawl past all stuffed with eyes / streetlights shed their hollow glow; / Your brain
seems bruised with numb surprise, / Still one place to go’.
Met de volgende vier elpees, Strange Days, Waiting for the Sun, Morrison Hotel
en The Soft Parade vestigt Morrison zijn reputatie als apocalyptisch tekstdichter,
alhoewel dat voor een groot deel al gebeurt als in 1967 The end verschijnt. Dit was
oorspronkelijk een lovesong, maar tijdens improvisaties veranderde het in een
frontale aanval op zowel zijn ouders als het leven zelf. De beelden in The end zijn
erg complex en maken dat de tekst moeilijk te begrijpen is. In het eerste deel
voorspelt Morrison het einde van ‘everything that stands’ door de waanzin van het
leven, de ‘Roman wilderness of pain’. In het tweede krijgen de ouders de schuld op
zich geschoven omdat zij de mythe van het Westen, van de onbeperkte
mogelijkheden hebben gecreëerd. De ‘snake’, de ‘highway West’ is archaïsch, de
onbeperkte, mogelijkheden bestaan niet. Aan het einde neemt Morrison een drastisch
besluit:
The killer awoke before dawn
He put his boots on [...]
And he came to a door
And he looked inside
‘Father?’
‘Yes son?’
‘I want to kill you!’

Morrison brak voorgoed met zijn ouders omdat hij in hen de oorzaak van zijn
depressieve aard zag.
4.

J. Hopkins, No One Gets out of Here Alive: the biography of Jim Morrison, New York 1976.
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In ‘The chrystal ship’, een veel vriendelijker nummer van dezelfde elpee, ontwikkelt
Morrison een therapie voor zijn depressies; verbreek alle banden met het
establishment, zwem in je emoties, sterf een symbolische dood en wordt als nieuw
mens opnieuw geboren: ‘The days are bright and filled with pain / Enclose me in
your gentle rain / The time we ran was to insane / We'll meet again, we'll meet again’.
Jim Morrison maakte nooit deel uit van de flower-power-beweging, het lag niet in
zijn aard te geloven dat ‘love is all you need’. Hij was het wel eens met veel
standpunten van de ‘counterculture’. Hij was pacifist en ageerde openlijk tegen de
oorlog in Vietnam. In ‘The unknown soldier’ bekritiseert hij de verslaggeving van de
media, die volgens hem helden creëren om de oorlog zin te geven, terwijl er in
werkelijkheid jonge mensen sterven zonder te weten waarom en waarvoor: ‘The
unknown soldier practice where the news is read / Television children dead / Unborn,
living, living, dead / Bullet strikes the helmet's head’.
Een andere sterke band van Morrison met de counterculture is drugs. ‘The Soft
Parade’ is een gedetailleerde beschrijving van een LSD-trip. Hij vraagt de drugs om
een toevluchtsoord te zijn. Vervolgens passeren een aantal vage beelden,
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representatief voor de Amerikaanse samenleving, de revue, en uiteindelijk wordt
het nummer een beschrijving van een ‘bad trip’:
All our lives we sweat and save
Building for a shallow grove
‘Must be something else,’ we say,
‘Somehow to defend this place’

Wat daarna volgt kan alleen als paranoia worden omschreven, en het nummer
eindigt met de regels: ‘We're so Alone/ Better bring your gun’.
Aan het eind van de jaren zestig, als zijn alcoholconsumptie exorbitante vormen
aanneemt, gaat het snel bergafwaarts met Jim Morrison. In 1970 begint de band te
werken aan een nieuwe elpee, L.A. Woman. Het werk wordt echter ernstig vertraagd
door Morrisons onbetrouwbaarheid. Hij is vaak dronken of komt niet opdagen in de
studio. Op deze elpee is Morrisons depressiviteit dominanter aanwezig dan op welke
andere Doors-elpee dan ook. Het hoogtepunt van de elpee is de klassieker ‘Riders
on the Storm’. Ook hier is, net als in The end, het apocalyptische wereldbeeld
aanwezig. De ‘rijders’ zijn de bijbelse ruiters van de apocalyps. Een van hen
verschijnt als de ‘killer on the road’ die een hele familie uitmoordt. In vele opzichten
is ‘Riders’ een meer poëtische versie van The end, maar weer krijgen de ouders de
schuld:
Into this house we're born
Into this world we're thrown
Like a dog without a bone
An actor out on ban

Het einde is echter anders. Eindigde The end nog met het verzoek ‘C'mon baby
take a chance with us’, in ‘Riders’ is het de meer narcistische uitspraak: ‘The world
on you depends/ Our life will never end’.
Toen L.A. Woman uitkwam was Morrisons dood niet meer ver weg. Het lijkt alsof
hij het aan voelde komen, het nummer ‘Been down so long’ is een laatste hulpkreet:
‘Well, I been down so goddamn long/ That it looks like up to me/ Now why don't one
of you people/ C'mon and set me free?’ De kreet kwam echter te laat. In 1971 ging
Jim Morrison naar Parijs waar hij op 3 juli stierf aan een hartaanval.

Personificatie
Toen ik de leeftijd bereikte waarop kinderen naar muziek gaan luisteren was Jim
Morrison al lang dood en maakte Bob Dylan alleen nog gospel-elpees. Hun werk
kende ik niet. Pas veel later realiseerde ik mij hoe groot hun invloed was op de
muziek waar ik wel naar luisterde. Pas toen ontdekte ik hun muziek, muziek uit een
tijd die voor mij bijna prehistorisch was. Ik ontdekte ook dat wat er in de jaren zeventig
ook met deze tekstdichters gebeurd was, hun teksten niet verouderd waren en dat
ze het verdienen herinnerd te worden. Zij geven een goed beeld van de problemen
die hun generatie tegenkwam, en dus ook van de tijd zelf. Het is verbazend hoeveel
van deze problemen nu nog spelen. Hoe weinig er veranderd is in vijfentwintig jaar.
Natuurlijk zijn Bob Dylan en Jim Morrison maar een klein onderdeel van een hele
generatie songdichters, maar het zijn twee van de meest invloedrijke. Hun teksten
beschrijven de jaren zestig beter dan enig historicus ooit zal kunnen. Het is een
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beschrijving van mensen die er midden in stonden, die tot op zekere hoogte zelf
een personificatie van de jaren zestig zijn. Zij waren de stem van een generatie.
Kees Pruyssers is vijfdejaars student Engels te Utrecht en
specialiseert zich in de Amerikanistiek. Eerder publiceerde hij
artikelen over onder andere de onaanvaardbaarheid van censuur,
en over de jazz-saxofonist Charlie Parker in Quill, het vakgroepsblad
van Engels.

Eindnoten:
1. M. Dickstein in Gates of Eden: American Culture in the Sixties, New York 1977.

Vooys. Jaargang 8

42

Drang naar eenvoud
Interview met Cherry Duyns en Armando
Clara Overduin en Frank Verhagen
Armando en Cherry Duyns over hun televisieprogramma Herenleed dat ook
toneel werd, het verschil tussen de Veluwe en een theater zonder publiek, de
VPRO en televisie in het algemeen.
Cherry Duyns: Armando en ik kennen elkaar van de Haagse Post uit de jaren zestig.
En daar ontstond, hoewel Armando een aantal jaren ouder is dan ik, al gauw een
wederzijdse affiniteit. Die bleek onder andere uit de grapjes die we maakten en de
manier waarop we naar de dingen om ons heen keken, de buitenwereld. Armando
had toen al een grote reputatie en ik liep nog in mijn korte broek. We maakten vaak
wandelingen tussen de middag. Die wandelingen stonden bol van de scherts, om
het zo maar te zeggen. Armando schrijft altijd alles op in hele kleine boekjes. Daar
zijn ook al die dingen in gekomen, die wij tegen elkaar zeiden. Zonder dat we de
gedachte hadden van ‘dat is zo allemachtig interessant, dat moeten we omwerken’.
De eerste afleveringen van Herenleed werden uitgezonden door de AVRO. Dat
kwam door werkzaamheden die we toen beiden voor de AVRO verrichtten, een
verborgen-camera-programma, Poets. Ik had na twee jaar de gedachte dat de
ideeën daarvoor een beetje op waren en toen ben ik ermee gestopt. Het hoofd
Amusement, de programmaleider Ger Lugtenburg, probeerde mij te overreden om
toch vooral door te gaan en toen kwam ik aanzetten met het inmiddels door Armando
en mij voorbereide programma van schetsjes.
Aangezien Ger Lugtenburg mij wel een lollige vent vond, ging hij ervan uit dat
dan dat programma ook wel lollig zou zijn en hij stemde toe. Zo is heel lang geleden
het uiterst wonderlijke programma Herenleed ontstaan.
Wij hadden van de eerste afleveringen alleen de tekstregie, de rollen werden
gespeeld door acteurs. Wij deden die acteurs alsmaar voor hoe wij het wilden
hebben. De AVRO zag er absoluut geen heil in, die zag alleen maar gedurende een
half uur rimram over het scherm, dus die stopte het. Toen kwam Berend Boudewijn,
in die tijd heel beroemd met de BB-kwis. Hij was zo buitengewoon onder de indruk
van Herenleed dat hij vroeg of we het niet voor de KRO wilden maken. In een hotel
aan de rand van Amsterdam hebben we hem een aflevering voorgelezen en hij
duikelde van zijn stoel van het lachen. Hij zei: ‘Waarom gaan jullie het zelf niet
spelen?’ Dus hij is degene geweest die ons daartoe aangezet heeft. Het had als
gevolg dat Armando en ik gedurende twee maanden de slappe lach hebben gehad
van de
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Cherry Duyns (foto: Ewoud de Kat)
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gedachte dat we het zelf moesten spelen, maar uiteindelijk besloten hebben het
dan toch maar te doen. Toen hebben we ook de rollen omgedraaid, ik ging Armando's
rol (Man 2, red.) spelen, omdat ik dan meer tekst zou hebben. Dat is een heel grove
reden eigenlijk. In werkelijkheid lijkt Armando waarschijnlijk meer op Man 2 dan ik.
De KRO had één proefaflevering gezien en die wilde toen dat we er nog een
maakten. Maar dat wilden wij niet. Toen vroeg de VPRO of ik voor hen wilde komen
werken. Ik zei: ‘Nou ja, als jullie zes afleveringen van Herenleed willen nemen’.
Blokker, Keller en Roelof Kiers hebben toen de proefaflevering onder regie van
Berend Boudewijn bekeken en vonden die blijkbaar amusant genoeg om er zes te
bestellen. Zo ben ik bij de VPRO gekomen en is Herenleed gaan lopen. Krijn ter
Braak werd toen de regisseur.

Eenvoud
Armando: Het schrijfwerk deden we altijd samen. Meestal hadden we wat aanzetjes,
die we dan samen uitwerkten. Soms kwam er in een uur een heleboel uit, soms
zaten we ons een hele middag of een hele dag een beetje te vervelen. Dat is erg
afhankelijk van wat men noemt de inspiratie en de stemming.

Armando: ‘Ik heb de grootste bek, al speel ik dat bedeesde mannetje’
We wilden het zo eenvoudig mogelijk maken, ook wat de taal betreft. Geen
overdreven, pseudo-literaire taal, maar alledaagse spraak. Maar dat met diepte.
Daar zijn eigenlijk nauwelijks discussies over geweest, we wisten allebei precies
wat we wilden.
Wat op het toneel moet, moet zo eenvoudig mogelijk. Ook wat de verlichting
betreft, niets ingewikkelds, niets artistiekerigs. Ik zou het liefst met een leeg toneel
werken. Altijd, waar dan ook: als het doek open gaat en ik zie een leeg toneel, dan
vind ik dat schitterend. Prachtig, om daaraan vorm te geven. De Duitsers noemen
dat ‘das Einfache, was schwer zu machen ist’. Dat heb ik in mijn schilderen trouwens
ook.
Dat Herenleed in het begin gespeeld werd met veel personen en uiteindelijk
toegespitst werd op die twee plus een derde, dat is ook typisch die drang naar
eenvoud. Zoiets zie je ook als je de oorsprong van beroemde strips bekijkt, die zijn
in de beginjaren ook veel ‘meer’ dan later. De eerste afleveringen van Bommel zijn
veel gecompliceerder, ook getekend bedoel ik, dan later. Het gaat er altijd om om
met zo weinig mogelijk woorden zo veel mogelijk te zeggen. Dus valt er van alles
af, er vallen personen af en je komt uit op twee, dat is genoeg. Met minder lijntjes
komen ze beter uit.
Ik heb de grootste bek, al speel ik dat bedeesde mannetje. Cherry is iets
bescheidener en terughoudender; het is ook door mijn doordrijverij gekomen dat
we uiteindelijk in Berlijn gespeeld hebben.
Cherry Duyns: De schilderijen van Magritte met die bolhoed en die zwarte gestalten
zouden een inspiratie hebben kunnen zijn, ja. Maar geen bewuste, ik kan het me
niet herinneren.
Misschien wel de oude films van Stan Laurel en Oliver Hardy, die bekijk ik aan
de lopende band. Dat geldt ook voor Armando trouwens, die is ook
Laurel-en-Hardy-gek. Ik vind die twee zo ontzettend leuk. Veel leuker dan bij
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voorbeeld Charlie Chaplin. Het aardige bij Laurel en Hardy is de volstrekte anarchie.
Daar houd ik zo van. Wat niet betekent dat je alles wat wij doen kunt herleiden tot
Laurel en Hardy. Er hebben al veel meer mensen met bolhoedjes opgetreden,
nietwaar?
Andere mensen vergelijken Herenleed weer met Beckett. Het leuke van Herenleed
vind ik dat het volstrekt tijdloos is, niet te plaatsen in de tijd.

Malligheid
Cherry Duyns: De meeste mensen vonden er werkelijk niets aan. Malligheid. Je ziet
het aan de kijk- en waarderingscijfers, en aan brieven: ‘Uw films vind ik prachtig,
maar dat rare gedoe met die hoed op.’ En je had een heel kleine schare,
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en dan hebben we het altijd nog over 300.000 mensen, die het schitterend vond.
Daartussen zat echt niets.
Het rare was dat soms ook vrienden van wie je dacht dat ze wel ontvankelijk
waren voor dat spelen met taal, zeiden: ‘Wat is dat nou, dat Herenleed.’ Armando
heeft diezelfde ervaring gehad.

Cherry Duyns: ‘Het aardige bij Laurel en Hardy is de volstrekte anarchie’
En dan waren er ook mensen die het op de televisie niets vonden, maar in het
theater enig. Misschien kwam dat door de muziek en de vervreemdende setting op
de tv. Sommigen vroegen zich af of je daarom mocht lachen. Misschien is het wel
heel gewichtig. Als iemand op het toneel een gekke bek trekt is het leuk. Daar mag
om gelachen worden.
Armando: Oh, die tv-afleveringen zou ik nu allemaal anders doen. Ik zou ze allemaal
willen overspelen, dolgraag, met de winst die we hebben gekregen door er later
toch toneel van te maken. Het zou denk ik levendiger worden, meer close-ups enzo.
Cherry Duyns: We hebben vreselijke discussies gehad over hoe de verschillende
opnamen eruit moesten zien. Of je van dichtbij zou filmen of niet. Als je van dichtbij
filmt zie je de motoriek niet meer, maar wel de gelaatsuitdrukking van de twee
acteurs. En als je het in het totaal doet zie je wel hoe ze bewegen maar mis je de
gelaatsuitdrukking. Dat is altijd een probleem geweest. Armando en ik hebben het
vooral in de grote opname willen houden, maar dan kwamen er weer mensen die
zeiden dat het zo jammer was dat je nooit die koppen zag, omdat we ook van die
rare gezichten trokken. Dat zouden we nu veel beter doen.

Kou
Cherry Duyns: Soms kwamen dingen heel raar tot stand. Ik kan me herinneren dat
we afleveringen hebben gemaakt toen het gruwelijk koud was. Wij stonden daar
maar in die heel dunne kleren. De cameraploeg en de regisseur hadden van die
dikke warme parka's aan en mutsen op. Toen zeiden Armando en ik: ‘De volgende
aflevering die we gaan schrijven, schrijven we in een bed. Want dan hebben wij
lekker dekens. Die spelen we helemaal vanuit het bed.’ Dat is uiteindelijk ‘De
bediende’ geworden. Met als gevolg dat toen die opname gemaakt werd het
bloedheet was, en de hele ploeg in een t-shirt stond, en wij in bed lagen. Zo zijn we
gestraft. Ja, het gaat soms heel prozaïsch.
Ik denk dat de reden voor de overstap van de Veluwe naar het theater ook
voornamelijk de kou geweest is. (lacht) De kou moeten we niet uitschakelen als
factor. Maar er zijn ook nog andere overwegingen geweest, kan ik mij herinneren.
Het feit bij voorbeeld dat je in Nederland nauwelijks ongestoord kunt filmen. Nog
niet heb je de camera neergezet en sta je er met een gewichtige gelaatsuitdrukking
voor, of aan de horizon trekt een horde padvinders voorbij of er komt een helicopter
over. Er is altijd wat. Je kunt niet meer filmen in die stilte die wij zo ontzettend graag
wilden. Wij als de enige twee mannen op de wereld, slechts gestoord door de enige
buitenstaander die er is, Johnny in steeds andere gedaanten.
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Ik weet niet of de kijkers Herenleed anders zijn gaan interpreteren door de overgang
van Veluwe naar theater, of het daardoor ‘normaler’ overkwam. Het was nog steeds
een heel vreemde aangelegenheid, hoor. We speelden in een theater waar niemand
aanwezig was, terwijl je wel gelach hoort. Dus ook daar had je die vervreemding.
Maar het is natuurlijk waar dat een bureau in een zandvlakte vreemder is dan een
bureau op het toneel.
Armando: De overgang had in de eerste plaats inderdaad heel prozaïsch met de
kou te maken, maar er was ook wel een inhoudelijke reden. Het was echt weer een
nieuwe uitdaging om het zo te doen, met het publiek dat er niet was. We
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Armando (met dank aan De Bezige Bij)
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konden weer andere dingen van onszelf kwijt, het gaf andere mogelijkheden die we
uit konden spelen. Nee, niet zozeer de mogelijkheden die het theater op zich biedt,
meer onze eigen mogelijkheden op acteergebied.

Lachen
Cherry Duyns: Armando en ik zijn berucht om onze volstrekt hysterische lachbuien,
die zijn niet meer te doven, uitsluitend door onszelf. Het is bij de buitenopnames
voorgekomen dat we iedereen behalve de cameraman weggestuurd hebben omdat
we de slappe lach hadden.

Armando: ‘Als het doek open gaat en ik zie een leeg toneel, dan vind ik
dat schitterend’
Toen stond die man daar met dat apparaat en daar moesten we ook weer vreselijk
om lachen, want we wisten dat iedereen in de bosjes lag. Die lachbuien waren onze
grote angst toen we het toneel opgingen. We hebben het erover gehad, áls het
gebeurt: doek laten zakken, brandscherm ervoor, directeur in het theater en excuses
aanbieden namens ons, iedereen een verversing aanbieden en geld teruggeven.
Het doek hoeft dan niet meer open want het is echt afgelopen. Maar het is nooit
gebeurd. Nooit. Ik denk dat een van de redenen daarvoor is dat we ontdekten dat
er door het publiek om onze teksten gelachen werd.
De eerste keer dat we het toneel op moesten was ik vreselijk nerveus. De eerste
zin: ‘Dag mevrouw, mag ik uw tasje dragen nietwaar?’ Daar werd vreselijk om
gelachen. Ik dacht oprecht dat mijn gulp openstond. Ik keek en toen zei Armando:
‘Ik ben geen juffrouw.’ En er werd weer gelachen. Toen hebben we elkaar heel kort
aangekeken en toen wisten we uit welke hoek de wind woei.
Dat lachen is gebleven, tot ergernis van sommige echte Herenleed-fans die vonden
dat door die lach de melancholie verdwijnt. Mensen die het Duitse optreden gezien
hebben zeiden dat ze het nu haast weer mooier vonden omdat er niet zo
onophoudelijk gelachen werd. Men probeerde het te verstaan. In het Nederlands
weet je toch wel wat er gezegd wordt, ook al zit je onophoudelijk te lachen.

Berlijn
Armando: Berlijn is heel goed verlopen. We zijn er zes avonden geweest. Het is
goed bezocht, zelfs op de mindere avonden. Op de tweede avond wordt nooit veel
verwacht, want dan is de pers nog niet geweest, en de laatste avond was een
zondag, dat is ook een slechte theateravond. Maar al die avonden waren redelijk
tot zeer goed bezocht. Zaterdag was vol. Er werd behoorlijk gereageerd en
meegeleefd, ik ben er zeker van dat we elke avond fans hebben veroverd. Het
publiek in Berlijn wist natuurlijk van niets, die kregen Herenleed voor de eerste keer
te zien, terwijl het Nederlandse publiek dat naar het theater kwam het een jaar lang
op de televisie had kunnen zien, of de verzamelbundel had kunnen lezen. Maar er
waren er veel, die vroegen wanneer we weer terugkwamen, die zich konden
voorstellen dat veel Nederlanders zo verslaafd aan Herenleed zijn dat ze het weer
terug willen zien. Maar ongetwijfeld zijn er in Berlijn ook mensen geweest die er
niets van begrepen.
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Boodschap
Cherry Duyns: Nee, we hebben nooit iets met Herenleed willen zeggen. Maar met
‘amusement’ heeft het natuurlijk ook niets te maken. Het heeft te maken met de
wereld die achter Armando ligt en de wereld die achter mij ligt. In Herenleed komen
existentiële problemen aan de orde, leven en dood en dat soort zaken. Een van de
mooiste zinnen uit Herenleed vind ik: ‘Houdt u er maar mee op, het geeft toch
allemaal niets.’ Dat is een heel, heel klein beetje hoe ik erover denk. Behalve dat
ik er niet mee ophoud en maar vlijtig doorga. Het is een grondtoon van somberte,
misschien ook een niet zeer verheffende kijk op de medemens. Of op ‘de mens’,
want ik wil mezelf niet uitsluiten.
Armando: Herenleed is gewoon onze eigen kijk
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op de wereld. Een wat melancholische kijk op de wereld. Weemoed en verlangen
hè, dat is de ondertitel. Het is toch alles tevergeefs. Dat geldt niet zo voor mij hoor,
ik ben een buitengewoon vlijtig type, met veel geldingsdrang.
Cherry Duyns: We hebben ook geen conventies willen doorbreken. Dat diende zich
zo aan. Waar Herenleed absoluut mee brak was het tempo. De mensen werden
stapelgek van dat slome gedoe. Televisie betekent tempo. Maar we hebben
Herenleed dan ook niet echt geschreven als bestemd voor televisie.
Sommige mensen noemen Herenleed cabaret. Nou, voor mij heeft het absoluut
niets met cabaret te maken. Ik noem het altijd nog gewoon toneelstukjes en schroom
er niet voor om het ‘drama’ te noemen.

VPRO
Armando: Ik heb nooit op bevel kunnen produceren. Het zijn invallen, soms maakten
we drie of vier afleveringen per jaar, maar soms een jaar niets omdat we niets
hadden. Er zat geen druk achter van de VPRO. Het ging altijd zo: wij hebben een
produkt en dat bieden we aan en dat is de prijs en zo en zo... En er werden verder
geen concessies gedaan met betrekking tot de inhoud. Dat is best wel apart hoor,
er zijn er niet veel die dat voor elkaar krijgen in Nederland. Zoals er ook niet veel
mensen zijn die het voor elkaar krijgen om in het eerste theater van Berlijn te spelen.
Ik denk dat dat toch onderschat wordt. De kranten hebben er wel redelijk over
geschreven, maar het is natuurlijk heel wat. Absoluut.
Cherry Duyns: Als ik het bij de televisie voor het zeggen had, en dat heb ik godzijdank
niet, dan zou je allemaal films krijgen van het soort dat ik maak en Stan Laurel en
Oliver Hardy, Tommy Cooper en een stel lollige dierenfilms. (lacht) Dat is wat ik
ervan zou maken. En uitsluitend optredens van Randy Newman en Glenn Gould
en af en toe Horowitz.
Ik voel me niet alsof ik als programmamaker een taak heb ofzo. Ik kan alleen
verslag doen, en dat doe ik in mijn films ook, van de manier waarop ik tegen dingen
aankijk. Ik hoop dat andere mensen het interessant vinden, zoals ik het interessant
vind, om kennis te nemen van de dingen die zich rondom ons afspelen.
Ik verkeer in een buitengewoon bevoorrechte positie, en dat geldt voor alle
programmamakers bij de VPRO. Je kunt hier maken wat je wilt. Hier is sprake van
de zogeheten autonomie van de programmamaker. Dat wat de VPRO uitzendt is
ideaal gesproken dat wat al die autonome programmamakers aan gedachten bijeen
brengen. Dus ik heb niet te klagen. Ja, bij andere omroepen wordt een hoop rotzooi
uitgezonden. Bij ons ook weleens, maar anderssoortige rotzooi. Wij experimenteren
nog weleens en dan mislukken er dingen. Maar goed, dat vind ik het aardige van
de VPRO. Bij andere omroepen wordt ongegeneerd gezocht naar zoveel mogelijk
kijkers. Tot op zekere hoogte heb ik daar ook nog niet eens bezwaar tegen, zolang
er maar een keuze is. Je moet niet naar allerlei troep hoeven kijken, je moet iets
anders kunnen opzetten. Ik ben niet zo'n vertoornde man met een gebalde vuist die
zegt dat dit niet mag en dat niet mag.
Armando: Financieel was Herenleed weinig interessant. Maar dat is nooit een reden
geweest om het te laten. Net als schrijven: ik moet ongeveer tien jaar schrijven om
te verdienen wat ik met een schilderij verdien. Maar het hoort gewoon bij mijn leven.
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Als ik een nieuw idee krijg om te schrijven, voor mijn part een toneelstuk of een
ander programma van ons beiden, dan zal ik het niet laten.
Cherry Duyns: Eigenlijk waren we van plan om na de eerste keer op het toneel, dat
was toen in het kader van het Holland Festival, met Herenleed te stoppen. Dat werd
ook zo geafficheerd als ik me niet vergis, zo van: nou nog één keer. Niet wetend
dat het zo zou uitpakken. Ik had daarna iets van: we moeten er eigenlijk maar mee
stoppen want dat hebben we gezegd. Ik ben altijd tamelijk consequent, tegen het
kinderachtige aan. Toen zeiden een heleboel mensen dat het wel heel raar was om
te stoppen met iets waarmee je bewezen hebt dat je er een groot aantal mensen
mee kunt vermaken. Dat talent gooi je dan zomaar in een graf en je schept er zand
over. Voor dat argument was ik uiteindelijk wel ontvankelijk. Wie weet eindigen we
nog weleens op Broadway. ‘Gentlemen's sorrow’.
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[Nummer 2]
De bezielde zakelijkheid van M. Revis
Over het oeuvre van een vergeten auteur
Hans Anten
Feiten, cijfers en beschrijvingen van manoeuvres in de handels- en geldwereld
spelen een belangrijke rol in het werk van M. Revis. Zijn fascinatie voor het
maatschappelijk-economisch leven enerzijds, en zijn protest tegen sociale
misstanden anderzijds, maken hem tot een opmerkelijk auteur. In dit artikel
gaat Hans Anten in op Revis' oeuvre en het literaire klimaat tussen de jaren
dertig en zestig.
Het begint in de literaire wereld een goede gewoonte te worden om de zoveel jaar
aandacht te besteden aan een aanval op de fictie. Zo'n bestrijding resulteert in de
regel in een pleidooi voor meer straatrumoer in de literatuur. Het is alweer bijna tien
jaar geleden dat Ton Anbeek de Nederlandse romankunst over de hekel haalde.
Typerend voor veel romans achtte hij de ‘wereld-afgetrokkenheid’, het individualisme
en het ontbreken van maatschappelijke betrokkenheid. De Amerikaanse romans
van Irving, Vonnegut en Heller, die hij de Nederlandse schrijvers ten voorbeeld
stelde, getuigen van morele verontwaardiging, sociaal engagement en aandacht
voor de actualiteit. In de Nederlandse romanliteratuur zoekt men daar tevergeefs
naar, aldus Anbeek. De problematiek rond bij voorbeeld Turkse gastarbeiders,
Surinaamse rijksgenoten, krakersrellen, protestbewegingen enzovoort, kortom de
maatschappelijke actualiteit, komt hier niet aan bod. ‘Misschien zou een beetje meer
straatrumoer de Nederlandse roman geen kwaad doen’ opperde hij in zijn Gids-artikel
uit 1981, dat een korte tijd even geruchtmakend was als het verlangde straatlawaai.
Critici en schrijvers reageerden overwegend afwijzend en de Nederlandse
romankunst, die bleef wat ze was: een verstild weiland en geen drukke autosnelweg,
om het in de metaforiek van Anbeek te zeggen.
Misschien had deze uitkomst met enige zekerheid voorspeld kunnen worden,
omdat de geschiedenis zich hier herhaalde. Immers vijftig jaar eerder attaqueerde
de criticus Anthonie Donker (de latere hoogleraar Nederlandse letterkunde N.A.
Donkersloot) de Nederlandse romans op soortgelijke wijze. De overeenkomsten
tussen Anbeeks en Donkers betoog zijn frappant: ze zijn gelegen in de aangewezen
tekorten en de voorgestelde remedie. Bovendien gaat voor beide verhandelingen
op dat ze uiteindelijk niet hebben geleid tot de verlangde koerswijziging. Toch is er
één niet te verwaarlozen verschil: in de tijd dat Donker zijn artikel schreef verschenen
er tal van romans die in hoge mate tegemoet kwamen aan zijn deciderata.

Alkoof- en spruitjeslucht
Het hoofdstuk uit Donkers boek Ter zake (1932) waarmee hij zijn aanval op de
hedendaagse romans inzet, heet veelzeggend ‘De actualiteit’. De romans waartegen
hij zich afzet zijn de bij het grote leespubliek populaire familieromans: dikke, volgens
de realistische conventies geschreven boeken, waarin op een weelderige
woordkunstige wijze het wel en vooral het wee
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van individuen in huiselijke ambiance uitvoerig wordt beschreven en psychologisch
toegelicht. De schrijver van dit verwaterd naturalisme, ook wel huiskamerrealisme
genoemd, gebruikt, aldus Donker, de literatuur als een instrument waarop slechts
enkele snaren gespannen zijn: ‘De Nederlandsche schrijvers hebben of een
overmatige belangstelling voor zichzelf en hun subjectieve problemen of zij bepalen
zich tot een beëngd milieu, dat slechts in schijn het milieu van ons werkelijke leven
is’. Ze verzinnen op het particuliere lotgeval afgestemde situaties, intriges en
karakters, die sedert de opkomst van het naturalisme aan het eind van de vorige
eeuw al jaren gemeengoed zijn geworden.
De alkoof- en spruitjeslucht uit de Hollandse binnenkamer is in onze romans
overweldigend en verstikkend aanwezig. Donker houdt de Nederlandse romancier
voor dat hij zijn horizon moet verruimen door zijn aandacht te richten op de veelzijdige
maatschappelijke actualiteit. Na de muffe ‘eeuwige individualiteiten’ wordt het de
hoogste tijd voor frisse lucht. Die kan verkregen worden door boeken te schrijven
‘die hun tijd behandelen, gestalte geven, aanvallen, beschouwend of beeldend.
Boeken, waardoor de beweging van den tijd golft, boeken die groepen, stelsels en
hun vertegenwoordigers zichtbaar maken, boeken van schrijvers die weten “was
gespielt wird”, boeken doortrokken van de sociale, economische, politieke en
commercieele groeps- en massa-psychologische ontwikkelingen en verwikkelingen,
waarin de uitbeelding der individualiteit onmiddellijk verband houdt met de werkingen
van het sociale leven, dat ons met duizend banden aan zich gebonden houdt zonder
dat we ons voldoende van zijn invloeden rekenschap geven’.
De door Donker ter navolging aanbevolen buitenlandse geschriften maken duidelijk
wat hij bedoelt met de uitspraak ‘Kunst is een beeldende compositie van
levensfragmenten’. Het zijn vooral de journalistieke reportages van ‘razende
reporters’ als John Dos Passos, Heinrich Hauser en Egon Erwin Kisch of de
zogenaamde reportageromans van met name Ilja Ehrenburg waarin actualiteit,
morele verontwaardiging en sociaal engagement centraal staan.

10 pk het leven der auto's
Het grote voorbeeld voor Donker is Ehrenburgs 10 pk het leven der auto's (1929),
waarvan in 1931 een Nederlandse vertaling verschijnt. In dit ‘geniale pamflet’, zoals
Ter Braak deze roman in zijn eerste reactie noemde, worden op reportage-achtige
wijze facetten van de automobielindustrie belicht. Behandeld worden onder andere:
het gestandaardiseerde productieproces, de misleiding van de reclame, de stakingen,
de concurrentie, de speculaties, de gewetenloosheid van industriëlen als Deterding
en Ford, de geestelijke en materiële armoede van uitgebuite arbeiders. Dit alles en
nog veel meer wordt de lezer, zoals blijkt uit mijn opsomming, tendentieus
gepresenteerd. Het boek is een felle aanklacht tegen de onmenselijkheid en het
winstbejag van het kapitalisme.
De tekst vertoont een caleidoscopische compositie, geïnspireerd door technieken
van de film: ze bestaat uit een groot aantal ‘beelden’ of ‘scènes’ die veelal zonder
overgang aan elkaar zijn ‘gemonteerd’, aldus tempo en simultaneïteit suggererend.
Van een intrige in de gewone zin van het woord is geen sprake. De zinnen zijn
simpel en kort en hebben een identieke syntaxis. De verbale tijd is het presens, en
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de vele namen van locaties, getallen en feiten zijn ‘echt’. Het zijn deze eigenschappen
die de roman krachtig defictionaliseren. Dat een dergelijk boek zonder een individu
als hoofdpersoon toch een roman genoemd kan worden, heeft onder andere te
maken met het sprekend en denkend opvoeren van veel personages.
Boeken als 10 pk het leven der auto's meent Donker, laten de Nederlandse
schrijvers zien ‘hoe werkelijk vitalisme, de hartstocht voor het leven, radicaal
contrasteert met een kleinen horizon besloten zelfbespiegeling van het meerendeel
der hedendaagsche litteratuur’. Om de Nederlandse auteurs een duwtje in de rug
te geven presenteert Donker een uitgebreide collectie actualiteiten waarover zij op
de wijze van Ehrenburg zouden kunnen schrijven: uiteraard geen krakersoorlogen
of Turkse gastarbeiders, maar wel de mariniers, ook toen al, de calvinistische
dominees, de Zuiderzeewerken, de havens, de stad, Philips, Shell, de werkloosheid,
Indië, de bollenvelden, de Zeedijk, Mengelberg, Buziau, Marken en de
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Amerikanen, Laren en de schilders, stakingen, de film, de antivloekwet. Ook figuren
en gebeurtenissen uit een recent verleden komen in aanmerking om in de literatuur
te worden verwerkt: bij voorbeeld Van Eeden, Troelstra, Daendels, Colijn, Multatuli,
de spoorwegstaking van 1903 en de mobilisatie in 1914.
Donkers oproep tot de Nederlandse schrijvers is een van de vele pogingen tot
proza-vernieuwing te komen. Vanaf ongeveer 1916 hadden jongeren in tijdschriften
als Het getij, De vrije bladen en De stijl getheoretiseerd over mogelijkheden te breken
met de conventies van het realistische proza, evenwel zonder dat dat tot geslaagde
alternatieven leidde. Wanneer nu vanaf 1932 van jonge debuterende auteurs romans
gaan verschijnen die geven wat Donker vroeg, lijkt het moment aangebroken dat
eindelijk de lang verwachte proza-vernieuwing haar beslag krijgt. Van Maurits Dekker
is de roman Brood (1932), een ‘revolutie-roman’ waarin de strijd van de arbeiders
tegen het kapitalisme wordt beschreven. Eveneens van Dekker is De menschen
meenen het goed met de menschen (1934) met de zelfde tendens, gesitueerd in
de radio- en gloeilampenindustrie.
Van Jef Last verschijnt in 1933 Partij remise. In de inleiding geeft de schrijver de
thematiek en de strekking aan: ‘De bevrijding der arbeidersklasse moet het werk
van de arbeiders zelf zijn (Karl Marx). Uitgaande van deze gedachte heb ik willen
trachten te schetsen hoe, onder den invloed van den wereldoorlog, een geleidelijke
revolutioneering van het Nederlandsche proletariaat plaatsvond, tenslotte leidende
tot de generale repetitie van 1918’. Zuiderzee (1934), een andere roman van Last,
heeft tot onderwerp de droogmaking van de in de titel genoemde zee. Van Albert
Kuyle komt in 1933 Harten en brood uit, een roman naar een scenario geschreven,
over hypocriete industriëlen en misdeelde arbeiders. De journalist Ben Stroman
debuteert in 1932 met Stad, een collage van fragmenten die een impressie geven
van het dynamische leven van Rotterdam. Het zijn dit soort romans waarop de
benaming nieuwe zakelijkheid van toepassing is. Om een aantal nog nader aan te
geven redenen bleek deze nieuw-zakelijke literatuur van ‘de Nederlandse tak van
de familie Ehrenburg’ (Ter Braak) een weinig gelukkige formule voor het proza te
zijn. Van de hier genoemde schrijvers kan gezegd worden dat ze weldra de nieuwe
zakelijkheid achter zich laten. Alleen degene die deze stroming het markantst
vertegenwoordigt, M. Revis, blijft tot ver na de Tweede Wereldoorlog met leerstellige
hardnekkigheid de principes van de nieuwe zakelijkheid in zijn romans en novellen
toepassen, met als gevolg dat hij een volstrekt geïsoleerde positie in de naoorlogse
literaire constellatie inneemt.

M. Revis
De journalist Willem Visser (geboren 6-8-1904, overleden 16-3-1973) begon in 1932
3

zijn literaire loopbaan onder het pseudoniem M. Revis met de roman 8.100.000 m
zand. In stilistisch, compositorisch en inhoudelijk opzicht biedt deze korte roman
met een zandexploitatie-maatschappij als centraal personage, wat Donker wilde.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat in veel besprekingen van het werk gerefereerd
wordt aan Ehrenburg. De karakteristiek die ik gaf van Het leven der auto's is
eveneens van toepassing op Zand. Ofschoon de invloed van de methode Ehrenburg
evident is, is de ontvangst in de literaire kritiek over het algemeen welwillend tot
zeer positief. Men prijst het experiment en de durf op zo'n rigoureuse wijze te breken
met de conventies van het versleten naturalisme. Het is een roman die geschreven
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is ‘zonder één enkel ingrediënt, dat tot nu toe als essentieel voor den roman gold’,
aldus Victor van Vriesland. Navolging van buitenlands voorbeeld maakt Zand voor
hem niet minder Nederlands: een zuiver Hollands gegeven werd bewerkt ‘met al
die eigenschappen, welke het beste van den Hollandsen aard karakteriseren:
soberheid, nuchterheid, eenvoud, opmerkingsgave, werkelijkheidszin. In den stijl
van onzen eigen tijd’.
In Zand wordt expliciet stelling genomen tegen de ouderwetse mooischrijverij
door een aantal ‘romantische’ natuurimpressies van de Ardennen op te nemen,
geschreven in ‘fraaien stijl’ door een journalist die ‘een epigoon van het naturalisme’
is en zich een ‘ware Zola’ voelt. De verteller, zeg maar Revis, reageert dan op een
stilistisch contrasterende wijze als volgt: ‘Hij keek zoo gespannen naar de
werkelijkheid, dat hij haar niet meer zag. [...] Hij begreep de
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Ardennen niet. De Ardennen zijn: Belgische keien voor straten, 100,1000,10.000’.
Tot 1959, Revis heeft dan zeven romans en twee novellen in boekvorm gepubliceerd,
zou zijn oeuvre in structureel en thematisch opzicht geen fundamentele wijzigingen
ondergaan. Dat geldt ook voor die aspecten in zijn werk waardoor hij zich enigszins
onderscheidt van andere nieuw-zakelijke auteurs. In de eerste plaats is dat de
evocatieve kracht van zijn taal in sommige poëtisch-beschrijvende passages. Ze
vormen een tegenwicht van de grote hoeveelheid droge informatieve mededelingen.
Nijhoff spreekt in dit verband terecht van ‘de schoonheid van een poème en prose’.
In de tweede plaats heeft de in de nieuwe zakelijkheid gebruikelijke
maatschappijkritiek in Revis' boeken een religieus-sociale inslag. Zo krijgt het
vanitas-motief in Revis' eersteling wat al te nadrukkelijk gestalte door de bekende
bijbelpassus uit Prediker een aantal keren op te nemen in opsommingen van
handelsaktiviteiten. Na Zand schrijft Revis twee boeken die wel als biografieën zijn
gekenschetst maar nauwelijks die naam verdienen. Gelakte hersens; Ford's leven
- Ford's auto's uit 1934 gaat vooral over het tweede deel van de ondertitel en ook
in Zacharoff (1938), over de gelijknamige wapenkoning, is alle aandacht gericht op
diens verderfelijke transacties. Doordat Revis zich beperkt tot het optekenen van
uiterlijkheden lijken zijn personages meer op dingen dan op mensen. In dat opzicht
wijken beide boeken niet af van Zand en de romans die volgen. Het zijn voorwerpen,
feiten, gebeurtenissen en verschijnselen die daarin centraal staan. Thuishaven uit
1947 heeft als ondertitel ‘een roman over dingen’ en dat zijn dingen die samenhangen
met de Amsterdamse havenwerken (lijstje Donker). Spoorzoekers uit 1959 krijgt de
ondertitel ‘roman van een laboratorium’, dat is het Shell-researchlaboratorium (lijstje
Donker), gevestigd in het Amsterdamse havengebied. Eveneens in Amsterdam
stond het Paleis voor volksvlijt dat in de sleutelroman Paviljoen van glas (1947)
wordt geportretteerd. In de novelle Kringloop (1942) beschrijft Revis de geschiedenis
van een
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schip en in de novelle Valse meesters (1948) een gebeurtenis: oplichting door middel
van valse schilderijen.
Zowel de fictionele als de historische personages die in deze en andere boeken
van Revis voorkomen, zijn typen en worden uitsluitend getekend in hun relatie tot
het ding, dat op magisch-realistische wijze bezield lijkt en een eigen leven leidt.
Onder andere door het gebruik van de omgekeerde metafoor mens-machine krijgt
Revis' proza een dimensie die eerder magisch dan zakelijk is. Zo wordt in Kringloop
de hoofdpersoon, het passagiersschip De prins van Oranje, in 1912 geboren; hij
heeft een ijzeren hart, hij kijkt, is nieuwsgierig, passeert de middelbare leeftijd en
krijgt het gelaat van een grijsaard voor hij sterft. De ondergeschiktheid van de mens
aan het ding expliciteert Revis in het volgende commentaar: ‘Hij [De prins van Oranje]
decreteert iedereen, ook de massa, die na den arbeidsdag, zoodra de sirene
geklonken heeft, bij den uitgang van de werf zich verdringt; grauwe slobberige
kleeren, opgeschoten jongens en mannen van vijftig jaar, oude oogen en kapotte
schoenen’.
Het sociale engagement dat spreekt uit het bovenstaande citaat is een
karakteristiek aspect in Revis' werk. Bekommernis om het lot van de underdog gaat
dikwijls gepaard met kritiek op de uitsluitend op het zakelijke ingestelde mens. In
Gelakte hersens bij voorbeeld is Ford het prototype van de op winst gefixeerde
industrieel, die dat tracht te maskeren door charitatief en sociaal gedrag. Die
mentaliteit wordt in tal van fragmenten geïllustreerd, onder andere in de volgende
beschrijving van de personele bezetting van een pakafdeling: ‘Er werken nog 3
andere blinden. Er werken 207 menschen, die met één oog kunnen zien en 253 die
met één oog nog half kunnen zien. Er zijn 37 doofstommen, die kunnen 't geraas
van den loopenden band nooit hooren, evenmin als het ritselen in de bladeren buiten
of een meisjesstem. Er zijn 123 menschen zonder armen, en 4 zonder beenen of
voeten, er zijn duizend tuberculeuzen, zij werken zooveel mogelijk in de open lucht,
en duizenden anderen hebben kleine lichaamsgebreken. Zij kunnen allen geplaatst
worden. Ford heeft in de fabrieken geen menschen noodig. Een combinatie van
eigenschappen kan hij ook vinden in het heelgebleven stuk van een verminkt
lichaam’.
De veelvuldig gedecoreerde en geadelde wapenhandelaar Zacharoff, die
leerstoelen voor literatuur sticht in Oxford en Parijs, wordt in de gelijknamige tekst
ontmaskerd als een corrupte intrigant en opportunist. Hij maakt oorlog ‘met behulp
van rotte zielen en een veile pers, van menschen, wier geweten in staat van
ontbinding verkeert’.
Dat morele verontwaardiging en sociale deernis voor Revis gevoelens zijn zonder
welke een goede roman niet geschreven wordt, blijkt ook uit de literaire kritieken
die hij tussen 1933 en 1953 in het Critisch bulletin publiceerde. De criteria op grond
waarvan hij literatuur beoordeelt zijn grotendeels van ethisch-emotionele aard.
Waarderende besprekingen betreffen meestal romans die getuigen van ‘zwaarmoedig
medelijden’, ‘zachte melancholie’, ‘intense droefheid’, ‘smartelijke verbazing’ of
‘smartelijke bewogenheid’.
In de regel tekent Revis de mens als een verblinde, een monomaan die zichzelf tot
slaaf maakt door volledige overgave aan ‘het ding’. Een enkele keer breekt bij zo
iemand een bevrijdend inzicht door. Dat overkomt bij voorbeeld een laborant in
Revis' laatste roman Spoorzoekers. Aan het slot van het boek neemt hij,
geconfronteerd met de dood van een collega, afstand van zijn werk; hij beseft zijn
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kinderen en huwelijksleven te hebben verwaarloosd. Kort daarna neemt hij ontslag
omdat de directie van Shell stopt met de financiering van zijn onderzoek naar een
afweermiddel tegen een ziekte van een gewas dat voor de voedselvoorziening in
Afrika onontbeerlijk is. De laatste zinnen luiden: ‘Waarvoor dient wetenschap? Om
de mensen beter te maken. Om betere mensen te maken’. Het is dit principe dat
door de multinational, voor wie research naar anti-klopstof voor benzine niet te duur
is, werd verontachtzaamd.

Beton, staal en glas
Een onevenredig groot deel van Revis' proza bestaat uit gedetailleerde beschrijvingen
van talloze facetten van industrie en bedrijf. Daaruit blijkt fascinatie, zo niet
bewondering voor het
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economisch-maatschappelijke leven. Sporadisch, maar daardoor opvallend, wordt
de informatiestroom onderbroken door evaluerende en moraliserende passages
die de keerzijde laten zien van al dat menselijke streven. In het nu volgende citaat
geeft Revis zijn mening over de uniformiteit van de nieuw-zakelijke bouwkunst. Naar
aanleiding van de negentiende eeuwse ijzer- en glasconstructies in Londen en Parijs
die Sarphati inspireerden tot het laten bouwen van een soortgelijke
tentoonstellingsruimte in Amsterdam - het Paleis voor volksvlijt -, merkt Revis in
Paviljoen van glas op dat ijzerconstructies geen schoonheid scheppen, om
vervolgens te wijzen op de gevaren van het gemechaniseerde productieproces:
‘men weet nog niet hoe duldeloos de slavernij is van het ding dat naar willekeur
herhaalbaar is. Waar is de man, die in zijn constructies nog andere dan alleen
mechanische muziek maakt, die van het ijzer, ja, een hecht en licht krachtenstelsel
componeert, maar ook een melodie, een tot metaal gestolde klaviersonate? Men
kan dit vragen in 1880, maar ook vijftig jaar later, want de bouwers van beton en
staal en glas uit 1930 zijn de wettige erfgenamen van Eiffel en Jourdain’.
Ook Paviljoen van glas is een roman vol feiten en cijfers en beschrijvingen van
manoeuvres in de handels- en geldwereld. De toonzetting van het commentaar
daarop bevat de voor Revis karakteristieke akkoorden van distantie en
vergankelijkheidsbesef: ‘De mens is geschapen naar Gods beeld, aldus het boek
Genesis. Men zou het niet zeggen. Daar ligt Amsterdam met een netwerk van
grachten en straten en stegen, laag en donker onder de geweldige hemel. Het
Paviljoen staat aan een plein, het is een groot gebouw, het verheft zich als een toren
en hoe nietig is het van boven gezien, vanuit de hoge hemel. En in de straten
bewegen zich mensen, bedrijvig en druk, zij hebben hun zorgen en moeilijkheden
en vooral hun belangen, waarvoor zij zich opblazen, hun politiek en hun processen
en hun tactische overwinningen en hun nederlagen. Verwijder U uit het gedruis en
uit de steden, sta in de nacht op het land, onder de sterren bij het water, in de
zwijgende grootheid van het heelal. Wat zijn de mensen dan klein; en al wat zij doen
en bedenken is nietig’.
Tijdens de kortstondige hausse van nieuw-zakelijke literatuur in het begin van de
jaren dertig, werd het werk van Revis in tal van kranten en tijdschriften besproken.
Dat de publieke belangstelling daarna afneemt hangt samen met het verdwijnen
van de stroming waarvan Revis allengs de enige vertegenwoordiger wordt. De
redenen voor het verdwijnen verklaren de beperkte belangstelling voor Revis' oeuvre.
In de eerste plaats zal de aanval op de nieuwe zakelijkheid van gezaghebbende
critici als Ter Braak, Marsman en Du Perron een rol hebben gespeeld. Zij laakten
het epigonisme en het ontbreken van innerlijke noodzaak en psychologische
diepgang. Door het toepassen van stijl en techniek en het overnemen van thematiek
van buitenlandse voorbeelden ontstond volgens hen hybridisch en modieus
maakwerk vol film- en reportage-effecten, dat noch als literatuur noch als journalistiek
geslaagd kan heten. In de tweede plaats verschenen in de jaren dertig romans die
wél als succesvolle alternatieven voor het oude realisme beschouwd werden. Men
kan hier denken aan het werk van Slauerhoff, Du Perron, Vestdijk, Walschap en
Bordewijk. De belangrijkste reden voor de teloorgang van de nieuwe zakelijkheid
is gelegen in literaire eigenaardigheden, zo men wil tekortkomingen van het genre.
De nieuw-zakelijke romans kennen, als gezegd, geen mensen als hoofdpersoon,
zodat de lezer geen mogelijkheid heeft zich te identificeren met een romanpersonage.
Geboeid zal de lezer ook niet raken door een meeslepende intrige. Voor zover daar
al sprake van is, wordt ze overwoekerd door de vele beschrijvingen. Kon in het oude
realisme de aanwezigheid van een verhaal nog tegenwicht bieden aan het zo
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gewraakte schilderen met woorden, in dit nieuwe realisme wordt het narratieve
karakter ernstig aangetast door opsommingen en uiteenzettingen, in moderne stijl,
dat wel. De documentatie wint het van de verbeelding.

De mens als formule
In de besprekingen van Revis' romans en novellen zijn het de genoemde literaire
manco's die in de negatieve kritieken telkens worden aangewezen. Al in 1935 merkt
B. Stroman op dat Revis in Zand de impressionistisch schrijvende journalist verwijt
de werkelijkheid niet meer te
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zien, maar Revis ‘vergeet, dat hij zelf zoo gespannen naar het in grootboeken,
loonstaten, beurskoersen, kortom getallen geregistreerde leven tuurt, dat hij den
mensch - het leven - vergeet, althans tot een formule terugdringt’. Door zo veel te
registreren wordt hij ‘een literair bureau voor de statistiek’ die niet door de
getallenreeksen breekt. Bijna twintig jaar later constateert Jan Greshoff naar
aanleiding van de historische roman Mensen die muiten hetzelfde. Na eerst, als
iedere recensent, Revis geprezen te hebben voor zijn ‘verbluffende’ kennis van
zaken, resultaat van grondige documentatie, vraagt hij zich af waarom de auteur
zoveel geestkracht en tijd verdaan heeft aan een werkzaamheid die hij niet aankan.
Hij adviseert Revis verhandelingen te schrijven, in plaats van ‘onleesbare
romanproeven’: het boek ‘is vlees noch vis, het is niet het warmbloedige vlees van
het kunstwerk, noch de koudbloedige vis van het betoog. Het is een beschaafd en
welgemeend onding’. Kennelijk wist Greshoff niet dat Revis verhandelingen heeft
geschreven, anders zou hij zeker tot de bevinding zijn gekomen dat het verschil
tussen de gedenkboeken die Revis onder zijn eigen naam publiceerde - onder
andere over Van Gend & Loos en de motorenfabriek Thomassen -, en zijn literair
werk minder groot is dan men op grond van de tegenstelling betoog-fictie zou
verwachten.
Als aan het eind van de jaren vijftig in navolging van de romans van Hermans en
Blaman steeds meer literatuur gaat verschijnen waarin erotiek en het lichamelijke
onverbloemd aanwezig zijn, blijken de kantoren en fabrieken van Revis op sommige
critici een grote aantrekkingskracht uit te oefenen. Opmerkelijk in dit verband is de
tournure die Greshoff maakt. Zeven jaar na zijn recensie van Mensen die muiten
bespreekt hij, in 1959, Spoorzoekers. Deze roman heeft de zelfde tekorten als
Mensen die muiten, maar daarover zegt Greshoff deze keer niets. Wel staat hij
uitvoerig stil bij wat het boek niet bevat: het is voor hem een verademing ‘wanneer
men een roman onder de ogen krijgt, waarin voor het ledikant geen plaats is. Waarin
van de liefde en wat daar alzo aan onverkwikkelijks mede samengaat, alleen maar
terloops gerept wordt’. Er is meer dan erotiek tussen man en vrouw, en het is Revis
te prijzen wanneer hij het zichzelf moeilijk maakt ‘door niet de gangbare stof noch
het gangbare patroon te kiezen’. Het is veelzeggend voor het toenmalige literaire
klimaat dat Greshoff zonder meer stelt dat Revis' boek grotendeels zijn belang
ontleent aan het feit ‘dat het ons niet de slaapkamer’ binnenleidt. Ook de recensent
van het Algemeen Dagblad beveelt zijn mannelijke lezers dit ‘mannelijke’ boek van
harte aan: ‘Ik hoop dat zij die, beu van het erotisch bakkeleien in de bedstee, naar
een ruimer en frisser geestesvoedsel zoekend, zich niet door de banale titel laten
weerhouden dit boek, dat een boek juist voor hen is, ter hand te nemen’.
Dat positieve besprekingen niet vanzelf tot een groot leespubliek leiden, laat Revis
zien, van wie slechts één boek één herdruk kreeg. Zelfs de drie bundels historische
vertellingen uit de reeks Stadia van Amsterdam (1965-1967) waarmee hij zijn literaire
carrière afsloot, brachten daarin geen verandering, ofschoon ze in de dagbladpers
een overwegend goede kritiek kregen. Vergeleken met de rest van zijn werk hebben
deze verhalen een vrij conventioneel karakter doordat meer dan gebruikelijk
personages zijn ingeschakeld bij de informatie-overdracht; de voor Revis zo
kenmerkende beeldend-geserreerde stijl is genormaliseerd en is gekozen voor de
onvoltooid verleden tijd als verteltempus. De schrijver die eens begon als avantgardist
eindigde als een gewaardeerd verteller van ‘ouderwetse’ en ‘prettig leesbare’
verhalen. De traditie zegevierde tenslotte over het experiment.
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* Voor nadere informatie over de literair-historische context en de nieuwe zakelijkheid
verwijs ik naar mijn boek Van realisme naar zakelijkheid; proza-opvattingen tussen
1916 en 1932. (Utrecht 1982). Een uitgebreide bibliografie van en over Revis is
opgenomen in mijn artikel over zijn oeuvre in het Kritisch Lexicon van de
Nederlandstalige literatuur na 1945. (Groningen 1990).
Hans Anten is universitair docent Moderne Nederlandse letterkunde
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
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Meijer
Roodkapje
Collega-neerlandicus Robert-Henk Zuidinga is literair journalist en samensteller van
een reeks van bloemlezingen. Sijthoff gaf er diverse van uit, onder andere Droggen
zijn bedroom en De 200 bekendste, mooiste, tederste, leukste sonnetten. Die
sonnetten, daar wou ik het eens met u over hebben. Sonnetten, zoals U weet,
kunnen weer helemaal. Nico Scheepmaker, Drs. P., Jan Kal, Jan Kuyper, Gerrit
Komrij en Levi Weemoedt: ze hebben zich allen weer geworpen op deze
eerbiedwaardige dichtvorm. De Nederlandse literatuur kent bovendien een traditie
van schitterende en beroemde sonnetten. Denk aan Jan van der Noot, Tesselschade,
Hooft, Huygens en Henriëtte Roland Holst. Zodoende bladerde ik tamelijk genietend
door Zuidinga's boek, tot mijn oog viel op dit sonnet van ene Driek van Wissen. Ooit
van Driek van Wissen gehoord? Ik niet. Na lezing van het volgende werkje was ik
ook liever onbekend gebleven met deze Wissen, Driek van, maar toen was het al
gebeurd:

Roodkapje
Ze gaarde bloemen tot een bos
buiten de voorgeschreven paden;
die losloop was haar thuis ontraden,
‘maar ach,’ dacht ze, ‘dat loopt wel los.’
Door 't garen nu werd zij de klos:
een wolf kwam tot haar tot haar schade,
immers zij viel zonder genade
ten prooi aan deze sluwe vos.
Gelukkig kwam haar redder gauw.
Hij trok zijn dolkmes uit de schede
en met een kloeke jagerssnede
bracht hij verlossing uit het nauw.
Deze geboorte was haar tweede:
het meisje werd verlost tot vrouw.
Uit: Het mooiste meisje van de klas, Amsterdam 1978.
Opgenomen in Zuidinga (red.) 1985:186

Leest u wat ik lees? Bij die ‘voorgeschreven paden’ voel je al nattigheid. Dat gaat
vast mis, net als met Roodkapje: geoefende lezers weten dat het verkeerd afloopt
met meisjes die van het rechte pad afdwalen. En ja, na twee nogal flauwe
woordspelingen (de losloop en dat garen waardoor ze de klos wordt) komt de wolf
al opdagen. Het meisje wordt geheel beschreven in termen van het passieve
slachtoffer: de klos, tot haar schade, ten prooi. Ze kan zichzelf niet redden, dat moet
gebeuren door de jager-redder. De keizersnede-verlossing wordt gepresenteerd
als een ‘tweede geboorte’ en na het slotaccoord ‘het meisje werd verlost tot vrouw’
weten we dat we het gehele tafereel moeten lezen als een metafoor voor de
ontmaagding.
Tja, maar wat voor ontmaagding. Aangezien het geen ontmaagding uit wederzijds
begeren betreft, noch op verzoek, is ‘verkrachting’ beter op zijn plaats. Deze
verkrachting wordt jolig naar voren gebracht als een verlossing. De staat van
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meisje-zijn is een gevangenschap in de buik van een monster, een benauwde staat,
dan moet de ontmaagding dus wel een ‘verlossing’ wezen. Daar staan nogal een
paar assumpties bij mekaar. Zo impliceert het ‘geboorte’-beeld dat een meisje voor
haar ontmaagding nog niet echt
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leeft; de man wekt haar pas tot leven. Dat meisjes een boeiend meisjesleven hebben
is niet aan de orde. Dat het vrouw-worden misschien wel wordt bepaald door andere
factoren, zoals levenservaring, geestelijke rijping, menstruatie, een zelfgezochte
ontmaagding, wordt hier uitgesloten. Dat meisjes evenzeer jongens ontmaagden
als andersom blijft buiten beeld. En dat sommige meisjes in heterotermen liever
maagd blijven en niettemin vrouw worden is hier al helemaal achter de horizon
verdwenen. Het versje is een product van mannelijk ‘wishful thinking’. De ‘redder’
trekt alles naar zich toe. Door de ontmaagding als geboorte te presenteren grijpt hij
zelfs de macht over de reproductie. Hij is man en vrouw tegelijk, want hij neemt de
traditioneel vrouwelijke macht door vroedvrouw te spelen. Hij wint de strijd met de
monster/moederfiguur, aan wie hij het ongeboren meisje ontrukt. De baring verbeterd:
over baarmoedernijd gesproken.
Deze greep naar de macht over de handeling, over het subject van het meisje,
over de monster/moeder uit wie het meisje moet worden losgesneden en over de
baring zelf gaat met bijzonder veel geweld gepaard. Je zou haast denken dat die
redder zich niet zo gemakkelijk voelt, anders zou hij wel wat minder hysterisch te
werk gaan. Want ja, hoe lustvol kan dat toch wezen, een penis als ‘dolkmes’ die
vooral ‘kloek’ (snel snel) moet ‘snijden’. Ondanks de eenzame bevrediging die deze
enge heldendaad schijnt te schenken zou ik als man toch bijzonder weinig behagen
scheppen in zo'n ‘kloeke jagerssnede’. Maar goed, de analyse van die afstotende
presentatie van (mannelijke) seks als geweld laat ik over aan de mannen onder u.
Kortom: ik kan de humor van dit ‘humoristische’ sonnet niet inzien. Ik kan het niet
anders dan weerspannig lezen, in de rol die Judith Fetterley de ‘resisting reader’
noemde.
Maar hoe zit het nu met collega-neerlandicus Robert-Henk Zuidinga? Is Robert-Henk
Zuidinga een seksist? Nauwelijks. Ik ken hem nog van een middelbare school waar
hij ook leraar was, en daar was hij immer vriendelijk en voorkomend. Hij is een
prettig mens. Hij voerde de gastredactie van een themanummer van Bzzletin
(166/167, mei/juni 1989) over Renate Dorrestein. Hij schreef zelfs over het werk
van Dorrestein en een echte seksist overleeft dat niet. Maar waarom neemt hij dat
stuitende versje dan op? Ik zal u zeggen waarom. Robert-Henk Zuidinga ziet het
niet. Hij is er de man niet naar om oorspronkelijk nieuw seksisme te produceren,
maar hij verzet zich niet tegen het reeds bestaande. Zodoende is met hem aan de
hand wat met talloze mensen aan de hand is: ze reproduceren blindelings het reeds
circulerende seksistische vertoog. Aangezien dat ons op elke straathoek toegrijnst
moet je actief weerstand bieden om die circulatie te stoppen. Dat bracht collega
Robert-Henk Zuidinga niet op. Dat heeft hij gemeen met honderden andere
neerlandici. En is dat nou zo erg? Ja, dat is erg. O zeker, er ligt een hele
excuusfabriek voor u klaar: wat maakt dat nou uit - het is maar een grapje - het is
toch een slecht gedicht, misschien wel omdat het seksistisch is - niemand kent die
Driek van Wissen toch? - een paar sonnetten op een heel boek, so what? - heb je
niks beters te doen?
Pick and choose. Maar de producten van die excuusfabriek spreken mij niet zo
aan. Het seksisme blijft circuleren, in die 200 sonnetten en in talloze andere
producten van de Nederlandse schrijvers en van de vakgenoten die hen bestuderen.
Het herhaalt zich en herhaalt zich, het vestigt zich opnieuw in jonge lezers als de
gewoonste zaak van de wereld. Het wordt alleen maar minder wanneer men er zich
actief tegen verzet. Dat te bepleiten en praktiseren beschouw ik - onder andere als mijn werk.
Nee, ik heb niks beters te doen.
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Spontane opwellingen
Een interview met Hans van Straten
Henk Hardeman
Bloeit de letterkunde in Utrecht, of is de bodem van de Domstad onvruchtbaar
als het om de schone letteren gaat? Men zou zeggen het eerste, afgaande op
de literaire avonden van de laatste jaren, onder andere georganiseerd door
SLAU (Stichting Literaire Activiteiten Utrecht), en bijeenkomsten van het
Genootschap Gerrit Achterberg in het Utrechtse Polmanshuis. Maar is dit
soort activiteiten wel een goede graadmeter? Op deze avonden wordt van
alles gedaan; er wordt voorgelezen uit eigen of andermans werk,
wetenschappers verkondigen hun interpretaties van bekende gedichten, musici
zetten gedichten op muziek en dragen deze voor. Maar geschreven wordt er
niet. En daar gaat het toch om.
Nog niet zolang geleden woonden er echte schrijvers in Utrecht. Marsman studeerde
er bij voorbeeld en vestigde zich er later als advocaat op het adres Oudwijkerlaan
4 bis. Achterberg woonde in de Boomstraat nummer 20 bis, waar hij op 15 december
1937 zijn hospita doodschoot. Du Perron woonde in januari 1932 een blauwe
maandag op de Frederik Hendrikstraat nummer 83, in afwachting van zijn aanstaande
echtscheiding van Simone Sechez.
Veel zullen ze er niet geschreven hebben.
Na de oorlog waren alle schrijvers weg. Foetsjie. ‘Utrecht vraagt zich nog altijd af
waarom’, schrijft Hans van Straten in De omgevallen boekenkast. Getuige zijn
aantekeningen heeft hij niet veel op met Utrecht: ‘(...) stad waar je geen levende
ziel tegenkomt. Wel veel dode’; ‘Utrecht ligt in het centrum van het land. De
middelmatigste doorsnee-Nederlander is dan ook de Utrechter’. Toch woont hij er
alweer bijna twintig jaar. Wat hij vooral miste waren de bruine kroegen, waar hij,
toen hij nog in Amsterdam woonde, zijn collega-journalisten ontmoette. Rond 1970
was er op dat gebied weinig te beleven in Utrecht. ‘Ik heb nog lange tijd gedacht
dat ik toch weer terug zou gaan naar Amsterdam’, zegt hij halverwege het gesprek,
‘maar dat is niet langer het geval.’ Op mijn vraag of hij het gemis aan sociale
contacten in Utrecht dan heeft opgevangen, verschijnt er een wat treurige blik in
zijn ogen. ‘Dat was niet op te vangen’, zegt hij met enige nadruk, ‘je werd volledig
op jezelf teruggeworpen.’
Hans van Straten (1923) was als (kunst)redacteur verbonden aan Het Vrije Volk en
het Utrechts Nieuwsblad. Daarnaast gaf hij in eigen beheer werk uit; bekend is
vooral zijn Sjaalmanpers (samen met Jan Praas) die onder andere een cahier met
stukken tegen Multatuli uitgaf: Multatuli onder vuur (1986). Hij verzorgde diverse
bloemlezingen en schreef een monografie over H.N. Werkman: De drukker van het
paradijs (1963). Ook maakte hij jarenlang notities van literaire anecdoten, aforismen
en aanverwante zaken op papiertjes die hij in zijn boeken wegstopte. Op een dag
viel een boekenkast om. Dit resulteerde uiteindelijk in de publicatie van zijn notities
in een Privé-domein deel: De omgevallen boekenkast (1987). Deze notities worden
sinds december 1988 voortgezet in Het oog in 't Zeil. Na lezing van het boek besloot
Vooys de auteur eens op te zoeken. Er was weer een boekenkast omgevallen.
Het huis in Utrecht ontdekten Van Straten en zijn vrouw Joke bij toeval. Het staat
aan een doodlopende laan met uitzicht op een kerkhof.
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Hans van Straten (foto: Alexander Osten)

Een symbolische interpretatie dringt zich op. Toch blijkt deze buurt achteraf niet
zo rustig; op mijn bandrecorder klinken allerlei geluiden door elkaar: optrekkende
en remmende auto's, beierende klokken, het belletje van de kat en niet te vergeten
de nu toch wel zeer goed hoorbare snelweg die zo ver weg leek. Op de achtergrond
klinkt zachtjes de stem van Hans van Straten, naast Dirkje Kuik en Guillaume van
der Graft de enige literator die Utrecht tegenwoordig rijk is.

Oorlog
Door de bloemlezing Nederlandse stemmen van Piet Oomes kwam Van Straten in
contact met de poëzie. Wat hem vooral fascineerde, was de achtergrond van Perks
‘Mathilde’-cyclus. De dichter, wiens gezondheidstoestand enigszins wankel was,
verbleef in de Ardennen om weer wat aan te sterken. Hier ontmoette hij het meisje
dat hem tot het schrijven van de cyclus inspireerde. Op de HBS leerde Van Straten
Jan Vermeulen kennen (later de steun en toeverlaat van Gerrit Achterberg) met wie
hij ervaringen uitwisselde op het gebied van de poëzie. Ze gingen zich interesseren
voor de zogenaamde Criterium-poëzie, deelden hun bewondering voor de dichter
L.Th. Lehmann en gingen natuurlijk zelf gedichten schrijven.
In de laatste oorlogsjaren waren veel jongeren bezig met het maken van gestencilde
literaire blaadjes. Van Straten: ‘Hier in Utrecht had je de Parade der profeten,
gemaakt door Jan Praas en zijn vrinden. Dit blad trok gaandeweg steeds meer
belangstelling. In die tijd zat ik gevangen omdat ik opgepakt was voor het verspreiden
van een illegaal blaadje en toen heeft Jan Vermeulen gedichten van zichzelf en wat
gedichten van mij erbij opgestuurd naar Parade der profeten, waarin ze ook werden
opgenomen. Parade der profeten ging na de oorlog over in Columbus. We hadden
een hele goede uitgever, Stols, maar die is toen bijna failliet gegaan door een
gigantische belastingaanslag over zijn winst
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in de oorlogsjaren [met illegale drukken e.d.-H.H.]. In het voorjaar van '47 is het
laatste nummer verschenen.’

Familieberichten
‘Na mijn afstuderen ben ik bij het Algemeen Handelsblad gaan werken, op 1 januari
1951. Ik kreeg toen een “eigen” rubriek “Familieberichten uit andere bladen”. Dat
betaalde 250 gulden in de maand. In die tijd had Max de Jong een aforisme: Van
100 gulden in de maand kun je leven, van 200 gulden kun je trouwen en van 300
gulden kun je scheiden. Zo zit het leven in elkaar. Toen ik voor de krant ging werken,
was het met de poëzie gauw afgelopen. Later heb ik nog wat boekjes in eigen beheer
uitgegeven, die ik aan vrienden en kennissen stuurde. Eigenlijk was dat een
voortzetting van het zelf drukken in de oorlog. Albert Helman waarschuwde Jan
Praas en mij kort na de oorlog dat er overgeschakeld zou worden van
oorlogseconomie op vredeseconomie. Mensen die in de oorlog verder toch niks
konden krijgen, wilden nog wel eens hun geld uitgeven aan leuke boekjes, maar
dat zou voorbij gaan. Ik had begin 1946 een dichtbundel in een oplage van 500
laten drukken, waarvan ik er 250 heb verkocht. Toen was het opeens afgelopen.
Het heeft nog wel tot vorig jaar geduurd voordat ik die andere 250 ben kwijtgeraakt.
Na een jaar ben ik weggegaan bij het Algemeen Handelsblad. Op 1 februari 1952
ben ik toen bij Het Vrije Volk in Rotterdam gaan werken als bureauredacteur en
verslaggever. In 1955 kwam ik op de kunstredactie terecht; ze hebben me gevraagd
of ik boeken wilde bespreken. Ik heb daar jaren gezeten, maar op een gegeven
moment was ik daar een beetje op uitgekeken. Toen ben ik grote reportages gaan
doen met als specialiteit de misdaad. Dit heb ik tot 1968 gedaan, toen kwam er een
nieuwe hoofdredacteur, dat was Eduard Messer, die ging de hele redactie overhoop
halen, in de hoop dat er nog een levensvatbare krant uit te maken zou zijn. Hij heeft
mij chef van de bureauredactie gemaakt, ik had vijftien mensen onder mij! Maar het
gekke was dat hoe hoger ik op die journalistieke ladder klom, hoe beroerder het
met die krant ging. We hebben allemaal ons best gedaan, maar het is niet gelukt.’

Basic Jiddisch
Nadat Het Vrije Volk in 1970 was geliquideerd, kwam Van Straten bij het Utrechts
Nieuwsblad. ‘Een zeer kenmerkend verschil tussen de redactie van Het Vrije Volk
en die van het UN was, dat er bij Het Vrije Volk veel joodse collega's zaten. Daar
werd een soort Amsterdams joods in stand gehouden in de conversatie. Ik heb toen
nog een lijst gemaakt met zestig joodse woorden en uitdrukkingen die daar gebruikt
werden. Dat was dus een van de weinige plaatsen in de stad, waar na de oorlog
nog dat basic jiddisch werd voortgezet. Het merkwaardige was dat de niet-joodse
medewerkers dat gewoon overnamen. Dat had je in Utrecht niet. Eén van die
woorden heb ik toen bij het UN geïntroduceerd: aankeiler. De aankeiler op de één,
dat wil zeggen: een aankondiging op de voorpagina van een verhaal dat binnenin
stond.
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In Utrecht is in die jaren veel veranderd op kunstgebied; gelijk met mij kwam er een
nieuwe schouwburgdirecteur. Het eerste dat ik gedaan heb is die man interviewen.
En dan die kwestie van het Muziekcentrum, dat speelde al een hele tijd; er zou een
muziekcentrum komen op het Vredenburg, maar hoe moest dat nou? Er waren
allerlei plannen die dan weer afgestemd werden door de Gemeenteraad. Tenslotte
is het er toch van gekomen en toen kreeg je ook verschillende kleine theatertjes,
Kikker bij voorbeeld en de Blauwe Zaal. Dat maakte het natuurlijk wel spannend,
omdat je achter het nieuws aan moest zitten. Je kon niet wachten tot de gemeente
met een publicatie kwam, nee, je moest het in de krant hebben voordat het bekend
werd gemaakt. Bij het UN heb ik gewerkt tot begin 1984, toen ben ik afgekeurd.’

Sjaalmanpers
‘In 1979 hebben Jan Praas en ik met nog een paar anderen een reünie op touw
gezet van alle mensen die ooit betrokken zijn geweest bij Parade der profeten. Wij
hebben iedereen weer opgespoord. We hebben ook een reünienummer van de
Parade gemaakt, op precies dezelfde manier als toen, dus gestencild en met
ingeplakte houtsneden. Dat nummer verkocht heel goed, het was zelfs uitverkocht.
We hadden een batig saldo en dachten: wat zullen we daar mee doen? Toen kregen
we het idee om een
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Hans van Straten (foto: Alexander Osten)
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uitgeverijtje te beginnen. Het eerste plan was om een bloemlezing te maken met al
die leuke dichters uit de provincie, die we aantroffen in kleine uitgaafjes - meestal
in eigen beheer - bij Arjaan van Nimwegen, die had destijds een winkeltje aan de
Oudekamp in Utrecht. Die bloemlezing heette Dichters in de marge. Dat was aan
de straatstenen niet te slijten. Daarna hebben we een artikel van mij over de schrijver
Ab Visser nog als cahier uitgegeven; De laatste casanova. Dat liep weer heel goed,
daarmee werd het verlies ten dele gecompenseerd.
Toen liep ik in 1984 - het was koopavond - langs de winkel van Hoffschlag, met
schrijfmachines, computers en dergelijke. Ik zag daar een schrijfmachine met
druklettertjes en proportioneel schrift. Ik dacht, dat moet ik hebben, dat is het.
Aanvankelijk wilde ik de boekjes stuk voor stuk afdraaien op dat apparaat, een
krankzinnig idee natuurlijk. In diezelfde tijd kwam ik erachter dat hier op het
Herculesplein een Copyrette zit. Ze garandeerden mij daar dat ze bepaalde
apparatuur hadden waarmee ze perfecte copieën konden maken. Nou, met behulp
van die twee samen, die Brother CE-70, nu volkomen verouderd, en die Copyrette,
wat een zeer goedkope productiemethode betekende, zijn we toen kleine cahiertjes
gaan uitgeven. Op de omslagen plakten we etiketjes.
Het idee was, we maken een oplage van honderd en die verspreiden we in
abonnement. In september '84 zijn we ermee gestart. We hebben het vier jaar
gedaan, allerlei leuke ideeën hebben we daarin gerealiseerd. We vroegen auteurs
bij voorbeeld of ze voor ons iets wilden schrijven. Het liep zo goed dat we onze
auteurs twintig procent konden betalen. Dat moet je eens tegen een uitgever zeggen!
Er zijn talloze van dat soort zondagsuitgeverijtjes. Ten eerste betalen die hun auteurs
nooit één cent, maar dan nog moet er geld bij.’

Het oog in 't zeil
Is Van Straten een van die schrijvers die al jaren dromen van Het Grote Werk dat
zij ooit nog eens zullen schrijven, maar daar door tal van al dan niet reële uitvluchten
niet aan toekomen? Hij schrijft immers nog wel degelijk proza, getuige het korte
verhaal ‘De badkamerparty’ in Margreet Dolman's Mens & gevoelens, nummer 8
(mei/juni '89).
‘Ik ben niet iemand om romans te schrijven, ik had er ook geen tijd voor. De
journalistiek is een opslorpend vak. Dat verhaaltje had ik al wat jaren geleden
geschreven, maar ik heb het wel grondig door de machine gehaald. Ik heb verder
geen verhalen of aanzetten liggen, dit was toevallig. Wel ben ik al vrij vroeg begonnen
met het verzamelen van notities over allerlei literaire zaken en dat is doorgegaan.
In de tijd dat ik chef de bureau was, had ik veel nachtdienst. Als je dan om half drie
's nachts thuiskwam, was je nog klaarwakker en dan ging ik toch wel tot half zes
door. Dan las ik veel en maakte notities. Zo is de bulk van mijn boek ontstaan.
Thijs Wierema, de redactiesecretaris van Het oog in 't zeil, had het idee om mij
die aantekeningen te laten voortzetten in zijn blad. Maar in die tijd stond ik droog,
ik had niks meer. Na een aantal jaren had ik wel weer wat. Ik heb hem regelmatig
wat toegestuurd en daar heeft hij uit geselecteerd. Het wordt niks met het schrijven
als er drang achter zit, het zijn spontane opwellingen.
Over De omgevallen boekenkast heb ik zo'n veertig jaar gedaan, dus het duurt
nog even voordat er een tweede deel komt. Wel is er onlangs nog een kast
omgevallen, maar dat was de tijdschriftenkast, die was door onze jongste zoon in
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elkaar getimmerd. Die planken bogen door onder het gewicht van die tijdschriften,
vooral Maatstaf is ontzettend zwaar en De revisor. Toen is zo'n plank doorgezakt,
de planken daaronder bezweken eveneens en alles ging zo roetsj naar beneden.
Onze zoon was thuis, hij lag nog in bed en zei: ik had wel dood kunnen zijn. Het
leverde een vreselijke ravage op, maar geen papiertjes, want die stop ik niet in
tijdschriften.’
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Trans
Ik rijs langs de trap van Trallah
per expresse tot een trans
(Lucebert)

Associaties
Toen de beschaving nog niet zo ver gevorderd was als nu, was het nog duidelijk
waar taal toe diende: om appels uit bomen te laten halen. Als Jack en Jill op straat
liepen en Jill zag hoog in een boom een blozende appel hangen die zij wel wilde
eten, want zij had honger, dan kon zij door taal aan Jack kenbaar maken dat hij
voor haar in die boom moest klimmen om de appel te plukken. Met dit enigszins
simpele beeld illustreert Leonard Bloomfield, een van de voorlopers van de huidige
generatieve taalkunde, de evolutionaire bruikbaarheid van taal. De mens krijgt er
als het ware een langere arm van, kan zich organiseren en zo tot prestaties komen
waar hij anders niet toe in staat is.
Inmiddels is het niet meer zo makkelijk te zeggen wat de functie van taal is (zo
dat ooit kon). Er worden er vele onderscheiden. Het dichtst in de buurt van
Bloomfields voorbeeld komt wat de appellatieve functie van taal genoemd wordt:
de mogelijkheid om door middel van taal iemands houding te beïnvloeden. Ging het
daarbij ooit om appels plukken, nu is er bij voorbeeld reclame om het koopgedrag
van de massa te sturen, en propaganda om de publieke opinie aan de zijde van de
machthebber te krijgen. Een andere functie die wel genoemd wordt is de ‘fatische’.
Deze slaat op praten om het praten, zonder het doel om echt iets te zeggen. Dit
levert ons uitingen op als: ‘Zo, ben je daar.’ ‘Ja, daar ben ik dan.’
Welke functie poëtische taal heeft is moeilijk te zeggen. Hier is het de vorm van
de taal die op de voorgrond treedt, de functie lijkt ondergeschikt. De dichter zal
zeggen dat poëtisch taalgebruik een expressieve functie heeft, de lezer zal er
misschien een esthetische functie aan toekennen, maar ook de appellatieve functie
kan een rol spelen. Wat een taalbouwsel tot een gedicht maakt zijn echter in de
eerste plaats bepaalde vormkenmerken. Op de taal van alledag moeten bepaalde
procedés worden toegepast voor sprake kan zijn van een gedicht. Op de vraag wat
de functie van poëzie is antwoordt Lucebert in 1965:

Aan de ene kant is er de maatschappelijke functie van poëzie, en daartegenover
poëzie als supreem genot, het ruiken aan een bloem, poëzie als zintuiglijke sensatie.
Een door dichters veelgebruikt procedé is de associatie. In een interview zegt
Lucebert dat hij tot dichten komt door associërend om zich heen te kijken. Omgekeerd
worden de beelden in zijn poëzie weer herkenbaar als de lezer de woorden als
uitgangspunt neemt om er een web van associaties omheen te weven. Zo ontstaat
ook het zintuiglijk genot waar Lucebert het over heeft. In het gedicht ‘Film’ biedt de
betekenis van het woord trans, maar ook die van het fonetisch identieke trance,
aanleiding in de volgende regels een verwijzing te zien naar het vermogen van film
de mens naar hogere sferen te tillen:
Ik rijs langs de trap van Trallah
Per expresse tot een trans
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Er is een andere toepassing van associatie, buiten de dichtkunst. Als je niet op een
woord komt kun je soms via de omweg van een aantal vaag aan dat woord
gerelateerde woorden toch uitkomen op
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het woord dat je zocht. Sommige vormen van hersenletsel veroordelen mensen
ertoe vrijwel elk woord op die omslachtige manier uit hun geheugen te moeten
opgraven. A.L. Luria, een Russische neuroloog, beschreef ooit de taalperikelen van
een van zijn patiënten die met dit probleem worstelt. Het betreft een soldaat die een
granaatscherf in zijn hersenen gekregen heeft. Hij is niet alleen volledig afhankelijk
geworden van associatie, wanneer hij de dingen die hij ziet wil benoemen, maar
deze Zasetsky heeft ook ook grote moeite om zinnen die tegen hem gezegd worden
te begrijpen. ‘Somehow, I always think the expression' A fly is smaller than an
elephant' means they're talking about a very small elephant and a very big fly.’ Om
nog enigszins te kunnen communiceren met zijn medemens moet hij zich
verschrikkelijke inspanningen getroosten.
Niet alleen de mens, ook de functie van taal is in zulke gevallen volledig verminkt
geraakt. Van een functie is eigenlijk nauwelijks sprake meer. De taal is een handicap
geworden en het dichterlijke spel der associatie een onhandige prothese.
JOKE MAT

De schrijver als borrelnoot 2
In navolging van Amerika beginnen in Nederland schrijvers steeds nadrukkelijker
bezit van het grote publiek te worden. Onze auteurs verschijnen in bijna overal in
de provincie opduikende literaire cafe's en schouwburgen voor interviews of
voordrachten. Of voor allerlei (bloem)lezingen, waarbij een auteur een causerie
houdt of uit eigen werk voorleest. Allemaal niets nieuws, zult U zeggen. Dit bestaat
allemaal al vanaf de vorige eeuw. Multatuli putte er een belangrijk deel van zijn
inkomsten uit en tegenwoordig maakt Deelder er als aucteur zijn handelsmerk van.
Iets van later datum is het signeren. Het lezend publiek komt gaarne uit de stoel
voor een trendy HP-Hongaar, een schrijvende cabaretier of de gepantyde benen
van Annie Cohen, wier gesigneerde autobiografie van Sartre, in veel huiskamers
nog steeds ongelezen, alweer een goedkope herdruk mocht beleven. Wanneer
komen de eerste Roemenen? Armeniërs? Nog nieuwer is de literaire lunch, geënt
op Foyle's Literary Lucheon en in het najaar voor het eerst gehouden in het Golden
Tulip Barbizon Centre. Als eerste was Maarten 't Hart aan de beurt. Wat zal hij als
gewone Maaslandse jongen vreemd hebben opgekeken van een paté op een bedje
van babymais, of een uit de Rijn geviste al door BASF gegrilde zoetwatervis.
Aandacht voor de literatuur op het medium televisie is er nog maar in beperkte mate.
Lang geleden was de door de criticus en latere Leidse hoogleraar H.A. Gomperts
gearrangeerde serie Literaire ontmoetingen. Gesprekken met schrijvers die soms
wel een uur mochten duren. Goedwillende programmamakers hebben het nadien
nog wel geprobeerd, maar verder dan het Hier is... van Van Dis en het schreeuwerige
Büch kwam het niet.
De huidige situatie wordt misschien nog het beste weerspiegeld in Van de rug af
gezien, een programma uit het huiselijke keukentje van de AVRO. Hierin trachten
een viertal schrijvers met taal te spelen. Besmuikt giebelend mogen ze vieze
drieletter-woordige zinnetjes maken, of reeds bestaande (poëzie)regels daarmee
nog luider kirrend aanvullen. Walgelijk. Wat de omroepvereniging met dit programma
bedoeld heeft, is me een raadsel. Een literair programma? Wie weet. Laat het
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echtpaar Myrna en Hans van der Togt voortaan maar gewoon thuis op de bank,
met een glaasje sherry, gezellig met elkaar de Libelle lezen. ‘Hans, vanavond is op
de kabel Wie schrijft die blijft, een maandelijks literair programma van de BRT.’ ‘Wat
zeg je schat, ik lees juist Jan Jans en de Kinderen.’
Voor de Hollandse kneuterigheid is een panel natuurlijk veel leuker. Er zijn vast
wel een paar domme schrijvers die uit financieel winstbejag aan dergelijke frivoliteiten
willen meewerken. Straks Renate Rubinstein in Teds familieshow? Op Nederland
2 Gerard Reve en Thom Hoffman in Hints? Of op Veronique het kookprogramma
Tjap Tjoy met Jeroen Brouwers en Marion Bloem? Mijn liefje, mijn duifje, wat wil je
nog meer.
Nieuw was, iets waarvan Vooys al eerder melding maakte, het optreden van
enkele auteurs (Deelder, Biesheuvel) in een Ster-spotje, weliswaar voor res-
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pectievelijk een nieuw zoutje en een balpen, maar afijn. We zullen vast wel niet
meer al te lang op een spot hoeven te wachten waarin een nog naschuimende Anja
Meulenbelt Henna kleurshampoo aan de vrouw zal trachten te brengen of Marijke
Höweler, ‘ik ben niet bang voor de tandarts’, eenieder het gebruik van een tube
Prodent zal adviseren. Of eer W.F. Hermans in een clip, in navolging van zijn
Amerikaanse collega's, zijn nieuwste roman Au-Pair zal aanprijzen.
De kwantitatieve hausse in literaire bijvoegsels, culturele supplementen en
boekenbijlagen ten koste van vele literaire tijdschriften (veel schrijvers die heden
tot de literatuur worden gerekend, publiceerden zelden in tijdschriften maar vrijwel
uitsluitend in dag- en weekbladen), en de toename van literaire lezingen, letterkundig
verantwoorde lunches of forums is enkel gebaseerd op commerciële belangen. Hoe
krijgen we meer mensen naar de boekwinkels? Zal in navolging van
schrijver/cabaretier Freek de Jonge, die laatst als ceremoniemeester gezellig zat
te doen bij Ajax in De Meer, Gerrit Komrij - allang uitgekeken op het Portugese
Benfica - de boel opvrolijken in De Lange Leegte te Veendam? Elfriede Jelinek door
de hysterisch krijsende rode plattelandsvrouwen van Scharnegoutum worden
ingehaald?
Of moet men de literatuur andersoortig promoten en populariseren? Blote vrouwen
op nog weer goedkopere herdrukjes; een enorme boezem als De ziekte van
Middleton van Gerrit Krol en een Lolitaachtige heuplijn, met nog iets naakts
daartussen als de Venerische kunsten van Geerten Meijsing, die sinds
Goedegebuure hem als een erotomaan pur sang heeft bestempeld binnenkort wel
een column bij Jef Rademakers zal krijgen. Of nog maar een nieuwe vertaling: zo
zijn er sinds 1966 drie verschillend getitelde vertalingen van The Catcher in the rye
op de markt.
Is dit alles nu allemaal wel nodig? De Tilburgse literatuur-socioloog Hugo
Verdaasdonk vindt van niet. Hij heeft de oplossing gevonden. In De vluchtigheid
van literatuur komt hij met de stelling

Vooys. Jaargang 8

20
dat het kopen en lenen van boeken ‘een leerproces’ veronderstelt. Terug naar de
schoolbanken dus. Met hetzelfde élan waarmee Johan Cruyff met dit woordje (of
tegenwoordig met een Spaanse equivalent daarvan) een falen van zijn pupillen
verklaart, bekroont Verdaasdonk zijn snorkerige literatuur-sociologie. Eerst mag
een leerling - om nog maar even in de voetballerij te blijven, vast eentje uit
Beenhakkers ‘patatgeneratie’ - van onze Tilburger voorzichtig in een vitrine van
Scheltema snuffelen. Drie dagen later mag Bryan Roy, of de nog koppiger Richard
Witschge, niet verder lopen dan dat enge afschrikwekkende poortje. De week erna
tot de eerste toontafel in de winkel, twee weken later daarvan een boek oppakken
en eraan ruiken om, vele stadia later, eindelijk een boek te kopen. Dat natuurlijk net
die dag uitverkocht is. Een kogel door het ongeletterde hoofd lijkt dan nog de enige
oplossing, want met het voetballen lukte het ook niet zo de laatste tijd. Verdaasdonk
is evenwel nog niet klaar met die arme Richard. Integendeel. Overeind, niet
aanstellen en opletten!
Het verwerven van boeken door individuele kopers vertoont vaak samenhang
met activiteiten die men binnen het beroep en/of de vrije tijd onderneemt, doceert
Verdaasdonk verder. Niets geen persoonlijke smaak. Ben je mal. De pastoor leent
Lieve Jongens, de body-builder neemt The Swimming Pool-library, de psycholoog
bevingert Lust. Dat had die Gijs IJlander goed begrepen met zijn De kapper. Toch
had hij beter voor De Tapper kunnen kiezen. Iedereen houdt wel van een slokje op
z'n tijd. Anders gaat hij wel onverhoopt aan de fles, na het aanhoren van een van
Hugo's stellingen. Chapeau voor mijnheer Verdaasdonk die ons zomaar de formule
voor het schrijven van een bestseller aanreikt.
Alvorens de pen ter hand te nemen eerst een klein marktonderzoek naar de
populairste beroepen en de meest favoriete hobby's en bezigheden. Mijn
debuutroman en onvermijdelijke bestseller zal Ik, Janneke Cremer 1 & 2 heten.
Waar gaat het over? Het boek handelt over het gewone lopende-bandmeisje Janneke
dat het bladzijden achtereen stiekum doet met de CO2-lasser Jaap van der Scheur,
een fervent sporter en tuinier. Ze is ongelukkig getrouwd met de werkloze ambtenaar
Joop van der Ende, een zuiplap die de gehele dag voor de kabel hangt, patat en
frikandellen eet, en droomt van roem als een playbackende Sandra Reemer in een
show van Henny Huisman. Hoe Janneke uiteindelijk als slagershulpje in een
supermarktketen terecht komt, weet ik nog niet precies. Wel weet ik dat Joop van
der Ende een eigen pizzeria zal openen nadat hij de Knorr-kokkerel trofee heeft
ontvangen.
Na dit ongelooflijke succes hoef ík natuurlijk niet te kwissen en te signeren. En
ach: Scharnegoutum laat me eigenlijk ook koud. Niet minder dan een eigen literaire
praatshow zal mijn deel worden, waarin ik vier uur achtereen allerlei zeurende
scribenten zal ontvangen. Dan is tegelijk ook het gemis aan literaire televisie
opgelost. Hiep hiep hoera voor Hugo!
Lieve lezers, U ziet het: het komt beslist wel weer goed met de literatuur in Nederland.
Als eerbetoon ga ik de slager uit mijn eersteling Hugo Verdaasdonk noemen. Voor
iemand die nu al zoveel vette worst verkoopt slechts een kleine stap. En zo ben ik
er in ieder geval van verzekerd dat tenminste hij mijn roman kopen zal.
CASPER HUYSMANS

brief van een lezer
Kwatrijn voor Katrijn

Vooys. Jaargang 8

Wie achter een aantal hazen aanloopt vangt er geen een (Grieks gezegde)
In de bundel We leven nog uit 1963 van Simon Carmiggelt staat een stukje, waarin
de vrouw van de onlangs overleden auteur stelt dat het huwelijk een perfecte
uitlaatklep voor zeuren is. Carmiggelt gaf toe dat ook hij zich veelvuldig aan eindeloze
zeurpartijen te buiten ging; vaak was een vermoeidheid van de schrijver al voldoende
aanleiding hiertoe. Als hij ongehuwd was gebleven, zou hij beslist niet hebben
geweten bij wie hij daarvoor
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had moeten aankloppen. ‘Je kunt toch moeilijk op straat een agent aanspreken en
zeggen: “Agent ik voel mij de laatste dagen zo moe”’. Gelukkig ging zijn vrouw Tiny
‘met een volmaakt naturel’ op zijn geëmmer in en redde zij hem van onaangename
situaties op straat.
Maaike Meijer doet niets van dat alles. Zij gaat de straat níet op, de eerste de beste
(vrouwelijke) kod-debeier aanklampend. Nee, zij gebruikt voor haar gezeur een
nietsvermoedend lezerspubliek.
De schrijfster presenteert zich, in haar debuut als columniste in Vooys, als een
onevenwichtig, onharmonieus en neurotisch persoon. Deze geestesgesteldheid
leidt tot het onvermogen om zich langer dan een uur op een bepaald artikel te kunnen
concentreren. En daar heeft zij ‘Vreselijke Last’ van. Tijdens het schrijven vechten
er verschillende artikelen in haar brein op leven en dood. En tussendoor is er nog
zoveel ander werk te doen: zo moet zij naar Cagney en Lacey kijken, en sapristi, is
zij vergeten ‘hoe dat recept ook weer ging van zalm en dille’. Het verbaast dan ook
niemand dat het uiteindelijke resultaat dikwijls een kwart artikel nummer één, een
halve pagina artikel twee, en een snufje volgende week te houden lezing drie is.
Vroeger was Maaike free-lance journaliste. Gedurende deze periode was een losse
inval of gedachte al genoeg om tot een artikel te komen. Om met Meijers woorden
te spreken: het donderde toch niet wat erin stond; ‘Hapklare brokken’. Zij vertrok uit
de journalistiek. Haar gespring van-de-hak-op-de-tak kon zij evenwel minder goed
gebruiken voor het schrijven van haar dissertatie De lust tot lezen. Maar nu,
proefschrift af, komt haar ‘Probleem’ weer in volle omvang naar boven. Kon zij maar
een gewone intellectuele zijn, verzucht zij. De last drukt zo zwaar op haar dat zij
een eventueel operationeel ingrijpen nog als enig redmiddel ziet. Het zou toch
mogelijk moeten zijn om het fragiele hersendeel, gebruikt voor intellectuele arbeid,
poliklinisch dusdanig te verbeteren dat Haar Soort in staat zou worden gesteld om
aan vijf artikelen tegelijk te werken. Lukt dat niet, dan zal zij haar leven lang als
Sneeuwwitje tussen dwergtafeltjes door moeten fladderen om met een uurtje hier
een uurtje daar toch nog iets uit haar pen te krijgen.
Mooi sprookje. Maar waarom leest Maaike niet liever de wijze woorden van Ome
Simon. Neem een partner, wees gelukkig en val buitenshuis de mensen niet lastig
met je gezeur. Aanvaard je ‘geestesgesteldheid’, blijf schrijven, ‘publish or perish’,
geef de planten water, en zing als Katrijn vrolijk in haar kwatrijn: Er moet een potje
thee gezet / Ik moet de vetplant water geven / Vanavond ga ik vroeg naar bed / Ik
1.
heb een druk en lastig leven .
JAAP VAN OEVEREN

Eindnoten:
1. Uit: M. van der Plas (ed.), Ongerijmde Rijmen, Utrecht 1957, tweede druk, p. 176.

Te veel verwachten
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Ik ben van na de oorlog, een feit dat dikwijls klonk als een verwijt wanneer ik tijdens
het avondeten mijn gerstepap weer eens weigerde naar binnen te slobberen. ‘Had
jij de oorlog maar meegemaakt, dan had jij er beslist van gesmuld,’ zei mijn moeder
dan. Over die beruchte oorlog bezat mijn vader een prachtig zesdelig boek: Bericht
uit de Tweede Wereldoorlog, een documentaire in afleveringen, onder redactie van
A.H. Paape. Met grote ogen zag ik daarin middag aan middag nazi's in paradepas,
geallieerden aan parachutes en Nederlandse soldaten op fietsen achter elkaar
voorbijtrekken. Ik las ook zwart-wit oorlogstrips, kleine boekjes uit de Granaat-reeks
die je voor negentig cent bij de Centra bij ons in de buurt kon kopen. En ik speelde
uren achtereen met mijn plastic soldaatjes, de grote veldslagen uit de boeken van
mijn vader nabootsend. Die oorlog: daar had ik bij willen zijn. Geweldig. Hoe gelukkig
was ik toen ik met mijn vader het openlucht oorlogsmuseum van Overloon bezocht.
Hoe spannend vond ik het toen ik in een Sherman-tank mocht kruipen.
Met eenzelfde kinderlijk bevlogen enthousiasme lijkt Piet Calis, redacteur van De
Gids en schrijver van onder meer Onze literatuur vanaf 1916 en Het spel en de
knikkers, zijn nieuwe boek Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften
tussen 1941 en 1945, te hebben geschreven. Calis heeft de oorlog
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wel meegemaakt, tenminste in zijn speurtocht naar de te bespreken tijdschriften
voelt hij telkenmale ‘de lichte spanning die er altijd is als ik objecten uit de
bezettingstijd in handen krijg’, een gevoel dat hem doet terug denken ‘aan de
opwinding waarmee [hij] een keer als klein jongetje op het eind van de oorlog een
verzetskrantje’ bij zijn buurman bracht. Getuige zijn zwaar wegende, ruim vijfhonderd
pagina's tellende dissertatie is Calis wel erg vaak erg opgewonden geraakt.
‘Eigenlijk was ik eerst helemaal niet van plan dit boek te schrijven,’ verontschuldigt
Calis zich al in de eerste regel van zijn boek; zonder meer, een leuke binnenkomer.
Achteraf bezien had de auteur het boek ook niet moeten schrijven, althans niet in
deze vorm. De auteur spreekt de vrees uit ‘te veel hooi op zijn literaire vork’ te nemen
en ‘onder de last’ te bezwijken. Hoe gegrond, en wat een zelfkennis. Want hij gaat
in Het ondergronds verwachten behoorlijk onderuit. Ondanks de goede bedoelingen
strandt Calis' zwaargewicht in een dichtgeslibd moeras van overtolligheden en
encyclopedische ophoest-praatjes.
Uit het grote aantal ondergrondse tijdschriften selecteert Calis een negental,
waaronder De Schone Zakdoek en De Parade der Profeten uit Utrecht, en Podium
en Overtocht uit de provincie, respectievelijk Leeuwarden en Maastricht, de meeste
opgericht rond 1943. Van ieder tijdschrift volgt hij de geschiedenis van aflevering
tot aflevering. Dit is een leuk idee voor de geschiedschrijving van één tijdschrift. Zie
bij voorbeeld de uitvoerige documentatie van Mooyman en Mosheuvel over het
tijdschrift Forum (1932-35). Maar om zo de geschiedenis van een negental weer te
geven... Toe maar! In deze tijdschriften werd ook nog eens literair werk van een
bijzonder laag peil gepubliceerd. Calis' aanpak resulteert dan ook in een
onontwarbare kluwen van niet terzake doende namen en details. Van bijna iedere
medewerker geeft hij een korte schets (leeftijd, literaire voorkeur, middelbare
school-carrière en de leraar Nederlands (!)), met een elan alsof de publicisten kleine
Couperusjes of mini-Multatuli's zijn. Zo maken we uitgebreid kennis met Hans
Berghuis, Rudy Ronda, Gerrit Meinsma, Ad van Noppen en Siem Sjollema. Dit is
nog maar een kleine bloemlezing. Bovendien zien we foto's van de wereldberoemde
Theo Hondius, Gerrit Meinsema (compleet met de hele familie) Ammy de Muynck
enzovoorts enzovoorts. Wat moet een lezer met dergelijke onbetekenende figuren?
Als het miskende of vergeten literaire talenten waren, kon een ieder daarmee nog
vrede hebben. Maar neen. We hebben hier voornamelijk te maken met scribenten
van puberpoëzie als: ‘De gang is hol, de salon is vol, / Het welkom klinkt onnodig
hol; / De mensen praten luid en snel, / En hebben haast, ik voel mij hier niet wel...
[...]’ (Vind je dat vreemd, denk ik dan.)
Maar het kan nog erger. Het ondergronds verwachten staat bovenal bomvol met
mistroostige versjes als: ‘[...] Nu vraag 'k mij af waar ik zal moeten leven / In deze
wereld en zo ver van jou. / De enige die mij meer heeft gegeven / Dan wat men
vriendschap noemt en meer dan trouw.’ Fijn. Zet een kaars voor je raam vannacht,
hoor ik Rob de Nijs al meeneuriën, begeleid door accoorden van Mantovani en de
diepe stem van Jan van Veen, met op de achtergrond ratelende mitrailleurs en
ontploffende granaten. Ik verwachtte elk moment de grootmoeder van Wilhelmina
Kuttje jr. in het boek aan te treffen, omdat zij gedurende de oorlog ook zulke leuke
niemendalletjes schreef.
Hier blijft het evenwel niet bij. In zijn lust tot feitjesverzamelen gaat Piet Calis ook
nog eens uitgebreid in op de vriendschappen tussen de schrijvers en verhaalt hij
veelvuldig over hun bijeenkomsten: ‘Er werd poëzie voorgelezen, vooral van door
de Duitsers verboden dichters. Corrie van der Noord herinnert zich: ‘Daar heb ik
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voor het eerst gemerkt wat literatuur was. [...] En dan die dreiging van de oorlog op
de achtergrond. [...] Diezelfde avond is er een enorme bom gevallen ongeveer drie
straten verder. Dat gaf een grote consternatie.’ Het boek plakt aldus van weemoed
en oorlogssentiment aan elkaar. Geen directe sappige dramatiek voorhanden? Dan
maar een lachwekkende anekdote: ‘Van Loon en Vrolijk kenden elkaar al van S.V.
'35 [...] waarin ze beiden gehockeyed hadden. Vrolijk als spil, Van Loon in de
voorhoede’. Oude-jongens-krentenbrood. Gezellig. Waar is de vijand?
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Met literatuurgeschiedenis heeft het allemaal niets te maken. Het ondergronds
verwachten lijkt nog het sterkst op een kruising tussen Het koninkrijk der Nederlanden
tijdens de Tweede Wereldoorlog en Oorlogswinter, een hommage aan de door de
Duitsers gefusilleerde dichter Leo Frijda. Behalve dichter en medewerker van het
blad Lichting was deze ook lid van een verzetsgroep. Hij zou door de Duitsers terecht
gesteld worden voor verschillende moordaanslagen. Ook dit gegeven wordt breed
uitgesponnen, waarin Calis als Lou de Jong probeert te achterhalen wie nu eigenlijk
wie omver heeft geknald. In het deel over Lichting komen we ook ene Gerrit
Kouwenaar tegen. We lezen hoe hij wordt gearresteerd, een verhaal dat Kouwenaar
deels verwerkte in zijn roman Ik was geen soldaat.
Eigenlijk is slechts het slotbetoog van Calis' dissertatie interessant. Hierin blijft de
auteur eindelijk bij zijn leest. De ondergrondse tijdschriften hebben veel aandacht
aan het surrealisme besteed, merkt hij op. Het surrealisme is een stroming waarnaar
binnen de literatuur (met name het proza) nog weinig onderzoek is verricht. Vaak
wordt, gemakshalve, aangenomen dat de internationale beweging geen invloed op
het binnendijkse karakter van de Nederlandse literatuur heeft gehad. Toch kunnen
we bij enkele ‘ondergrondse’ auteurs al enige surrealistische trekken herkennen: L.
Frijda, P. en O. Rodenko, C. Buddingh, E. van Moerkerken, L.Th. Lehmann, Chr.J.
van Geel. In De Schone Zakdoek en Maecenas kwam het surrealisme veel ter
sprake. Zo verscheen er een dubbelnummer van De Schone Zakdoek, speciaal aan
het surrealisme gewijd. Ook werden in dit Utrechtse blad talrijke bijdragen
opgenomen die door het surrealisme waren beïnvloed. De Domstad nam binnen
de ontwikkeling van het surrealisme een speciale plaats in (Th. van Baaren, G.
Pape). Vooral het huis van Pape, aan de Bemuurde Weerd, dat een tempel voor
het ondergrondse Nederlandse surrealisme zou worden speelde een belangrijke
rol - hoe smeuïg zijn voor de Utrechtse lezer de verhalen uit zijn stad.

Vooys. Jaargang 8

24
Piet Calis concludeert dan ook terecht dat surrealistische of aan het surrealisme
verwante opvattingen die naderhand ‘in het bijzonder de Vijftigers zouden inspireren,
bij verschillende jonge schrijvers al tijdens de bezettingstijd aanwezig waren’, en
dat de surrealistische en andere avantgardistische opvattingen die sinds 1930 in
de Nederlandse literatuur ‘een grotendeels ondergronds bestaan hadden geleid, in
De Schone Zakdoek verrassend aan de oppervlakte kwamen’. Toch zou het nog
een tijdje duren voordat het surrealisme zich nadrukkelijk binnen de vaderlandse
literatuur zou manifesteren. Voor toekomstige neerlandici is er dus nog voldoende
scriptiemateriaal voorhanden.
De boodschap van het boek wordt niet verwoord door Piet Calis maar door een der
medewerkers van het blad Parade der Profeten, Albert Jan Govers: ‘‘Ze gaan iets
van me plaatsen [...] Niet al te belangrijk, dit gedoe, maar toch wel aardig. Het is
niet te versmaden, dat ik tijdens de oorlog gepubliceerd heb.’ Want daar ging het
om. De inhoud, de kwaliteit van de literatuur, was niet belangrijk. Enkel de daad van
het publiceren telde. De actie van verzet tegen de bezetter. De weigering zich aan
te sluiten bij de vrijheid beknottende Nederlandsche Kultuurkamer, waarbij iedere
schrijver zich moest aansluiten wilde hij niet opgepakt worden. De opstand tegen
de onderdrukker en het ondergronds wachten op de totale (culturele) bevrijding.
‘Ja, het was een prachtige tijd. Het klinkt wat schrijnend [...], maar het was waar,’
zegt Jan Praas. Maar dat wist ik als klein jongetje al.
Piet Calis, Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en
1945, Meulenhoff 1990, 562 pagina's, f 65,COR HOSPES

brief van een lezer
De mythe van een gouden eeuw
Een reactie op het artikel ‘De stem van een generatie’, verschenen in de vorige
aflevering van Vooys.
Je kunt gaan waarheen je wilt
maar er zit al weer zoveel terugkeer
in iedere stap en plaatsen van oud zeer
liggen in ieder landschap.
(Rutger Kopland, ‘Het orgeltje van yesterday’, 1968)
I've had all that I've wanted of a lot of things I had,
And a lot more than I needed of some things that turned
out bad.
(Bob Dylan, ‘Wanted Man’, 1969)

In zijn artikel ‘De stem van een generatie’, loopt Kees Pruyssers ondermeer door
de teksten van Bob Dylan uit de jaren zestig. Hij signaleert veranderingen als ‘Tegelijk
met Dylans eerste flirt met de rockmuziek op de elpee Bringing it All Back Home
wordt hij pragmatischer’, en ‘Als Dylan in 1968 een rustiger koers gaat varen [...]’,
zonder hierin enige structuur aan te brengen. Het geheel wekt hierdoor een
oppervlakkige indruk. Volgens mij kan de diversiteit in het oeuvre dat Dylan in de
jaren zestig schiep voor een groot deel verklaard worden vanuit één literair-historisch
1.
motief: de mythe van een gouden eeuw.
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De generatie die met Dylan tot volwassenheid kwam in het begin van de jaren zestig,
zag maar bar weinig terug van het idealisme van de stichters der Amerikaanse
democratie. David Pichaske schrijft: ‘Every American understands that the founding
fathers were more heroic, stronger, more genereus and large-minded than the
2.
present generation of fumbling money-grubbers.’
Zoals zovelen van zijn generatie verwierp de jonge Dylan het heden en directe
verleden voor een geïdealiseerd, romantisch en abstract verleden. Het heden is
een ‘endless highway’ (‘Tomorrow is a long time’, 1963), ‘just a dream, babe / A
vacuum, a scheme, babe / That sucks you into feelin' like this’ (‘To Ramona’, 1964).
Het geïdealiseerde verleden vindt Dylan, zoals zoveel Amerikanen, in de
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‘cowboy-dagen’ van het Oude Westen. Hier situeert hij zijn gouden eeuw. De ware
glorie van het land is te vinden in Nevada en New Mexico, in Arizona, ‘where the
land meets the sun’ (‘Let me die in my footsteps’, 1963). Zijn vroege teksten zitten
dan ook vol met thema's van vertrek, ‘clearing out and travelling on’, ontsnappen
aan het ontoereikende heden: ‘I rambled out of New York town / And headed out
for the western skies’ (‘Talking New York’, 1962). Het ideaal is de eerlijke en
vrijgevige held van de ‘frontier’. Met dit archetype van de ‘outlaw’ plaatst Dylan zich
in de folktraditie van onder andere Woody Guthrie en Jack Elliott.
Dylans onvrede met het hier en nu blijkt verder uit de vele politiek getinte
protestsongs, waarmee hij een enorme populariteit verwerft, en labels als ‘de stem
van een generatie’ krijgt opgeplakt. Wanneer hij deze labels in 1964 vaarwel lijkt te
3.
zeggen, reageren velen verontwaardigd: ‘Who does Dylan think he is anyway?’
Dylan is echter niet wezenlijk veranderd. Hij verbreedt zijn protest tot een afwijzing
van de samenleving (Pruyssers geeft hiervan duidelijke voorbeelden) en meer nog:
4.
‘He moved his protest to a higher level, to polemize the human condition.’ In de
jaren '64-'66 plaatst Dylan zichzelf meer en meer buiten de samenleving, om zo de
‘outlaw’ te worden die hij eigenlijk altijd al geweest is. Hiermee verschuift zijn
aandacht van het zieke heden, waar ‘people just get uglier’ (‘Memphis blues again’,
1966), terug naar het verleden. Op de elpee John Wesley Harding duikt Dylan dan
ook opnieuw in de mythe van het Oude Westen, zijn gouden eeuw. Het titelnummer
is een outlaw-verhaal over ‘a friend to the poor’, ‘never known to hurt an honest
man’ (‘John Wesley Harding’, 1968). Dylan is echter gegroeid; hij is niet langer op
zoek naar een archetype, de ‘outlaw’ die hij nu voor ogen heeft is reëler. Zijn moraal
is eerlijk en eenvoudig: ‘One should never be / Where one does not belong.’ (‘Ballad
of Frankie Lee and Judas Priest, 1968). Deze lijn wordt nog verder doorgetrokken
op de elpee Nashville Skyline, een verzameling directe, bijna oppervlakkig
aandoende, ‘cowboyliedjes’. Dylan is ‘out West’ en trekt zijn conclusies: ‘Throw my
ticket out the window / Throw my suitcase out there too / Throw my troubles out the
door / I don't need them anymore.’ (‘Tonight I'll be staying here with you’, 1969).
Open blijft de vraag wat nu de literaire waarde van Dylans teksten is. Hierbij wordt
nogal eens vergeten dat Dylan primair een singer/songwriter is. Wanneer Pruyssers
hem gebrek aan zelfkritiek verwijt, dient hij zich te realiseren dat veel van wat hij
cliché noemt inherent is aan de folk- en bluesmuziek. De grens tussen cliché en
traditie, tussen kunst en Kunst, is soms moeilijk te trekken. Persoonlijk hecht ik
weinig waarde aan een dergelijke discussie; iedere literatuuropvatting herbergt iets
5.
subjectiefs in zich. Dylan zelf is er kort over: ‘My songs hold up for me.’ En dat zou
genoeg moeten zijn.
HENRI DROST

Eindnoten:
1. Over Dylan en de mythe van een gouden eeuw spreekt Gordon Mills in zijn recensie van de
elpee John Wesley Harding (Rolling Stone, 1968). Meer omvangrijk is het essay ‘Bob Dylan and
the search for the Past’ van David Pichaske (opgenomen in All Across the Telegraph, London,
1987), dat vooral het reismotief behandelt.
2. D. Pichaske in ‘Bob Dylan and the search for the Past’.
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3. De singer/songwriter Phil Ochs over de negatieve reactie van Paul Wolfe, in No Direction Home
van Robert Shelton (New York, 1986, p. 294).
4. R. Shelton in No Direction Home, p. 316.
5. Bob Dylan in een recent interview met het muziekblad Q (nummer 39, p. 74) in 1989.
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Uit de muur
Op het televisiescherm in de hotelkamer van een Florentijns hotel op of aan de
Avenida 27 april (God mag weten welke nationale heroïsche gewelddaad met die
dag in de Italiaanse geschiedenis werd bijgeschreven) zag ik ze op tweede kerstdag
full colour vallen, of juister: als afgeschoten wild liggen. Een kale binnenplaats. Koud
en somber weer. Daar lag ‘het’ - het echtpaar Ceausescu. Ik lig, nog vermoeid van
de reis met de DDR-Interflug naar Italië, half-uitgezakt, een whisky binnen
handbereik, op bed. Ik kijk tv. En daar lag het. Om bij wijze van spreken (maar
uitsluitend: ‘bij wijze van spreken’) in de kerstsfeer te blijven: geen doublet van
hazen. Een doublet van misdadigers. Behoorlijk dood, zo te zien. Veroordeeld in
een proces dat naar onze beschaafde normen wel weer geen eerlijk proces mag/zal
heten. In een Nederlandse krant las ik later dat ze tijdens dat op een slechte
video-band vastgelegde proces eruit zagen als een kijvend ouder echtpaar, dat zijn
AOW niet op tijd gekregen had. Het zij zo. In het laatste hoofdstuk van haar
meesterwerk Utopia, of de geschiedenissen van Thomas (1982) thematiseerde
Doeschka Meijsing naar aanleiding van de Falklandoorlog de dood. ‘De een sterft
omwille van iets dat hij gelooft in de kokende golven, de andere overvalt “the luxury
of dying in a bed”, zoals de oude filosoof zei. Ik kan er niet uitkomen wat te verkiezen
is. Het is allebei belachelijk.’
Die dingen zijn belachelijk, maar soms is er geen keuze. De oude megalomaan
knijpt zijn vrouw nog even in haar arm. Ter bemoediging, - maar in godsnaam: van
wat? Roemeense vampiers anno 1989. Daarna geen kokende golven. Geen bed.
Ik geniet met een soort van opwinding van de executie. Ik lig op bed; daar liggen
zij, - voorgoed. Het gerucht gaat dat onder de soldaten voor het executiepeloton
geloot moest worden. Zo veel vrijwilligers waren er in het leger. Dat deugt niet, - dat
deugt: wie zo systematisch en zo pervers politieke tegenstanders ombrengt, zijn
volk in de meest letterlijke zin uitperst, onderaardse holen en gangen graaft: die
hoort in het uur van de waarheid tegen een muur.
Ach, die muur. Ik schreef deze column ooit in tijden - wij schrijven één jaar terug dat ‘de muur’ nog een grens was tussen wij hier en zij ‘dadrüben’. De wereld was
toen nog overzichtelijk. In het Russenrijk circuleerden weliswaar begrippen als
‘glasnost’ en ‘perestroika’, maar op de transit-route naar het Vrije Westen reed je
toch keer op keer weer in een laffe, want achter een halfdood struikje of juist voor
een slecht gemarkeerde parkeerplaats opgestelde VOPO-val. Dat kostte je dan
altijd minstens dertig Deutschmark. Want dan had je zogenaamd tien kilometer te
hard gereden. Net als alle andere, altijd toevallig niet-DDR automobielen.
Bekeuringen waren uiteraard voorgedrukt in Westmarken. De laatste keer dat ik in
zo'n val reed, wilde ik nog even zeggen: ‘Ach Herr Vopo, mit allem Respekt, aber
so verdienen Sie offenbar Ihr Begrüssungsgeld’, - maar mijn medepassagier hield
mij tegen. Terecht. We zaten tenslotte met Herr Vopo niet ‘am runden Tisch’. Die
is immers de godganse dag gereserveerd voor wat zich daar regering en oppositie
noemt. Geen wonder dat iedereen - de toeschouwer vooral - rondtollig duizelig wordt
van het draaimolen-effekt. De DDR-schrijfster Christa Wolf gebruikte op een van
de eerste massabijeenkomsten in november onder grote publieke bijval het woord
‘Wendehäls’ voor de draaikoppen van het ancien régime. Ik verstond dat als
‘Wendehäse’: ik weet niet of het goed Duits is, maar voor de wegvluchtende
SED-partijleden met een laag nummer in hun partijboekje lijkt het me minstens zo
toepasselijk.
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Tijden veranderen. In mijn vorige column schreef ik nog enigszins vertederd over
der Alte. Honnie dus. De oude opa-met-strohoed aan de overkant. Maar inmiddels
zitten ze allemaal vast, de kliek rond Honecker, en hijzelf ook. En inmiddels is die
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overkant ook zo ver van hier niet meer. Die komt steeds dichterbij. Die loopt hier
zelfs over straat. In namaakschoenen. In namaak-spijkergoed. Met hamstertasjes.
Met bleke puistenkoppen - DDR-worsten zaten immers vol varkensvet.
De muur wordt neergehaald, niet alleen door overheidsbulldozers met stukken
tegelijk (een krant meldde dat die panelen voor miljoenen naar Amerika en Japan
verkocht worden - ze zijn daar altijd al een beetje beklopt geweest), maar ook door
beitelwerk in het kader van particulier initiatief: door de ‘Mauerspechten’. Prachtig
woord. Temidden van die kleurrijke kloppende fauna bevinden zich vele beitelende
Nederlandse vogels. Handelsvolkje. Altijd geweest. Brokje muur: Deutschmark 25.
In Hollandse florijnen is dat toch maar even goed vijftien procent meer. Bitte sehr.
Danke schön. Ik denk in deze veranderende tijden aan de historische woorden van
een oud-burgemeester van Berlijn, Willy Brandt: ‘Was zusammen gehort, wird auch
zusammen wachsen’. Nu er door het atmosferische broeikaseffekt hier geen winters
meer zijn, is er blijkbaar ook geen koude oorlog meer. De beide Duitslanden groeien
en woekeren zich als een bruine boon op de spons van een oude griffeldoos in
warm licht ‘zusammen’.
Dat gaat snel. Die bruine boon, bedoel ik. Dat Duitsland, vrees ik. Dit verslag komt
nu nog ‘uit de muur’. Nog steeds is een bericht van vanavond morgen oud nieuws.
‘Who reads yesterday's papers?’ Verschijnt mijn volgende bijdrage wellicht onder
de titel na de muur, gezien de politieke situatie? Ach, ik suggereer maar wat.
F.C. DE ROVER
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De komedie van Hermans
Cor Hospes
Een komedie strikt aan tijd, plaats en gemeenschap verbonden.
(W.F. Hermans, Nooit meer slapen)
Sinds de eerste druk is er veel over Nooit meer slapen (1966) van W.F. Hermans
geschreven. Naast de gebruikelijke recensies en uitreksels voor middelbare
scholieren verschenen er talrijke artikelen over de roman. Hierin werden slechts
sporadisch de veelvuldig in het boek optredende mythologische verwijzingen
aangestipt. Dit is verbazend omdat de schrijver zich in zijn verhalen erg vaak
1.
van de mythe bedient en het belang daarvan nooit heeft ontkend. Bovenal
werpt een mythologisch perspectief een geheel nieuw licht op het boek. Met
name waar dit analogieën met de klassieke onderwereld betreft. Een onderzoek
lijkt dus gerechtvaardigd.
2.

Wie kent niet het verhaal over de 25-jarige geoloog Alfred Issendorf? Alfred is op
expeditie in het grauwe Finnmarken om een hypothese van zijn hoogleraar Sibbelee
te bewijzen. De te bewijzen stelling luidt dat bepaalde gaten in de bodem van het
gebied veroorzaakt zijn door de inslag van meteorieten. Zijn tochtgenoten zijn drie
Noorse studenten: Arne, Qvigstad en Mikkelsen. Door gebrek aan training en ervaring
kan Alfred nauwelijks met hen meekomen. De tocht wordt een ware marteling voor
hem, te meer daar hij 's nachts geen oog dicht doet. Qvigstad en Mikkelsen gaan
na verloop van tijd hun eigen weg. Later raakt Alfred ook nog eens Arne kwijt. Na
enkele dagen vindt hij zijn Noorse vriend terug, dood, gevallen van een rots. Hierop
keert Alfred moegestreden terug naar huis. Onderweg ziet hij een lichtschijnsel en
hoort een harde klap. In het vliegtuig op weg naar Nederland, leest hij in een krant
dat in Finnmarken waarschijnlijk een meteoriet is ingeslagen.

De Graal
Het doel van Alfreds tocht is het vinden van de ‘steen der wijzen’, de ‘Issendorfiet’,
de hemelsteen die naar hem genoemd zal worden en hem als
wetenschapsbeoefenaar roem en erkenning zal brengen. De auteur knoopt hiermee
aan bij een oude literaire traditie, de graalsage. Een centrale rol hierin speelt de
queeste, een

1.

2.

Onlangs maakte Jaap Goedegebuure nog duidelijk waarom Hermans in zijn werk veelvuldig
de mythe hanteert en welke belangrijke rol deze vervult: J. Goedegebuure, Nederlandse
literatuur 1960-1988, Amsterdam 1989, p. 38-55.
Voor dit artikel gebruikte ik: W.F. Hermans, Nooit meer slapen, Amsterdam 1974, 12e druk,
verder in dit artikel te noemen NMS.
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W.F. Hermans
(foto: Jutka Rona, met dank aan De Bezige Bij)

zoek- en speurtocht naar een geheimzinnig en kostbaar voorwerp dat voor degene
die het zoekt een grote waarde vertegenwoordigt (in Alfreds geval een meteoriet).
Daarnaast staat de graalsage vaak in het teken van de inwijding van een jongeman
in de volwassenheid.
Door het gebruik van deze symboliek plaatst Hermans zijn roman in de traditie
van verhalen waarin via een avontuurlijke reis het proces van een geestelijke
ontdekkingstocht wordt beschreven: Divina Comedia van Dante, The Pilgrim's
progress van Bunyan, Faerie Queen van Spenser, en verschillende ridderromans,
waarvan het schema grofweg luidt dat de held huis en haard verlaat en de
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wereld intrekt om iets te zoeken, alleen of onder begeleiding allerlei beproevingen
trotseert, het gezochte vindt, het ‘licht’ ontvangt, en tenslotte als ‘nieuw mens’
terugkeert. Tal van Hermans' verhaalfiguren beantwoorden voor een groot deel aan
dit beeld. Het zijn graalridders die struikelen om niet meer op te staan. ‘Iemand krijgt
de kans eindelijk te doen wat hij altijd heeft gewild... maar op het beslissende ogenblik
maakt hij een fout. Hij doet iets verkeerd, [...] iets dat niets met zijn eigenlijke doel
heeft uit te staan, maar toch noodzakelijk is, een detail,’ aldus Lodewijk Stegman
uit Ik heb altijd gelijk, waarmee hij het patroon beschrijft waaraan hij, Alfred en
Hermans' overige verhaalpersonages vaak beantwoorden.

Klassieke mythologie
In Nooit meer slapen spelen de verwijzingen naar de mythologie een grote rol; een
aantal lijkt rechtstreeks uit overgeleverde klassieke vertellingen te komen. Daarbij
lijkt het door Hermans omschreven landschap erg op het Griekse wereldbeeld. De
drie centrale punten hieruit: de onderwereld, de zee en de berg Olympus,
corresponderen met respectievelijk het helse karakter van het landschap van
Finnmarken, het meer van Lievnasjaurre en de berg Vuorje, ‘de enige hoge berg in
de hele omtrek’.
De mythische rivier de Styx, een tak van de oceaan, die de onderwereld
negenmaal omvloeit, wordt vertegenwoordigd door de Lievnasjokka. Gedurende
hun tocht moet de expeditie menigmaal een rivier oversteken. ‘Het meest zie ik op
tegen de rivieren - hoeveel nu nog? Acht? Negen?’ [accentuering van mij-CH],
vraagt Alfred zich op een gegeven moment af. Bovendien is de moerassige
Lievnasjokka, met haar talrijke vertakkingen, de vuurstroom de Phlegethoon en de
jammerstroom de Cocytus, net zoals haar klassieke evenbeeld afkomstig uit een
grote plas.
Een andere verwijzing naar de mythologie is de naam van Alfreds moeder, Aglaia,
de jongste der drie gratiën aan wie de invloed op kunstwerken en intellectuele zaken
wordt toegeschreven.
Belangrijk in verband met NMS is het feit dat de drie gratiën in de vorm van
meteoorstenen werden vereerd. En eert Alfred in zijn speurtocht niet zijn moeder?
Op pagina 98 en 112 verwijst Alfred zelf naar het Aeneas-verhaal, de Trojaanse
held die zijn vader op zijn rug meetorste uit het brandende Troje. Het blijkt dat Alfred
op aanraden van zijn moeder geologie is gaan studeren - liever was hij fluitist
geworden -, waarmee hij in de sporen van zijn vader treedt: zijn vader, een
veelbelovend botanicus, is tijdens een expeditie om het leven gekomen. Alfred moet
de carrière van zijn vader voltooien: de geologie is voor hem geen doel maar een
middel. Op deze wijze draagt hij, in figuurlijke zin, het gewicht van zijn dode vader
met zich mee. Als beloning hiervoor hoopt hij de liefde van een vriendin van zijn
zuster Eva te winnen, wier naam hij overigens niet kent. Hij noemt haar Dido, naar
de koningin van Carthago die verliefd werd op Aeneas.
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Alfred en Aeneas

Is eenmaal de vergelijking tussen Alfred en Aeneas gemaakt, dan ligt het voor de
hand deze door te trekken. De naam van Alfreds hoogleraar, Sibbelee, zou kunnen
verwijzen naar Sybille, de priesteres van het Apollo-orakel. Zij zal Aeneas toegang
verschaffen tot, en hem vergezellen naar, de onderwereld alwaar hij zijn vader
bezoeken wil. Om toegang tot de Hades te krijgen moet Aeneas van de priesteres
3.
een ‘golden bough’ zoeken die hij moet aanbieden aan Persephone, de koningin
van de onderwereld. De twee vogels op pagina 86: ‘Het is een uur. De fjello snoeit
zijn heg, de koekoek laat weten dat hij iemand gefopt heeft’; en pagina 98: ‘Twee
vogels vliegen klapwiekend laag voor mij langs, of zij mij in de war willen brengen’,
verwijzen naar de Aeneis: Venus, de moeder van Aeneas, zendt twee duiven naar
de held die hem de plaats van de twijgjes moeten aanwijzen. Zonder de ‘golden
bough’ lijkt Alfreds weg naar zijn gestorven vader geblokkeerd. ‘Een tak zou ik
moeten hebben, maar ik heb geen tak’, schreeuwt Alfred het dan ook uit. Qvigstad,
een leerling van Nummedal, heeft wel een tak (NMS, p. 124).
Uit de Aeneis leren we dat slechts aan enkelen, zonen van god, de kracht is
gegeven uit de onderwereld terug te keren ‘because either they were loved by Jupiter
in fair favour or were exalted by their own brilliant heroism above the world of men’.
Aan het eind van het verhaal keert alleen Alfred uit het barre Finnmarken terug.
Tenminste, over Qvigstad en Mikkelsen verder geen woord. Alfred, ‘de kruk der
krukken’, heeft zijn terugkeer allerminst te danken aan bewezen heldenmoed. Hij
moet op de een of andere manier een ‘son of God’ zijn. Gek, maar wellicht ligt de
oplossing in het volgende. Alfred is een slechte visser. Mikkelsen zegt dat grote
profeten goede vissers waren. Wanneer Alfred eenzaam door het landschap doolt,
vangt hij ineens ‘een tapijt van glimmende spartelende vissen, honderden’. Volgens
de stelling van Mikkelsen zou Alfred hierdoor een profeet kunnen zijn, iemand die
goddelijke openbaringen ontvangt, waarmee hij iemand met goddelijke
eigenschappen wordt. En heeft Hermans in Het sadistisch universum zelf niet gezegd
dat ware romanhelden ‘goden of halfgoden’ zijn, ‘gezalfden, betoverden of profeten’?

Finnmarken en de onderwereld
Wellicht zijn er in het boek nog wel meer analogieën met andere klassieke mythen
en sagen omtrent de onderwereld te vinden. Het gaat mij er om dat ik door middel
3.

Virgil, The Aeneid, edition W.E. Jackson Knight, Hamondsworth 1987, 31th print.
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van voorgaande arbitraire opsomming heb aangetoond dat NMS is gelardeerd met
4.
verwijzingen naar klassieke vertellingen , en dat deze een belangrijke rol spelen
binnen het interpretatiekader van het boek. Welke rol Alfreds ‘loutering’ hierin speelt
5.
werd me snel duidelijk. Het allegorische tintje doet het boek erg lijken op een roman,
eveneens gebaseerd op onder meer de Aeneis, waarin ook sprake is van een
initiatie: Dantes Divina Comedia.

4.

5.

Een ander verhaal dat in direct ver band met de Hades wordt gebracht, is de geschiedenis
van Orpheus en Eurydice. Nadat Arne en Alfred in een diepe kloof zijn afgedaald, krijgen ze
ruzie over de richting die ze verder moeten volgen. Na afloop van de discussie gaan beiden
een andere kant op, waarbij Alfred als een kopie van Orpheus zonder omkijken van Arne
wegloopt. Als hij even later toch besluit om te kijken weet de lezer, op de hoogte van het
verhaal van Orpheus en zijn geliefde Eurydice, dat Arne verloren is: ‘Ik kijk achterom, maar
zie hem nergens. Zou hij nu nog niet weten welke kant hij op moet?’ Den Boef noemde, naast
enkele namen uit de klassieke mythologie (zonder daar verder iets mee te doen), de
Germaanse mythologie: A.H. den Boef, Over Nooit meer slapen, Amsterdam 1984, p. 34-35.
In een televisie-interview zei Hermans (Literaire ontmoetingen van A. Burnier met W.F.
Hermans, datum van uitzending: 5-2-1969) dat er wel een allegorische interpretatie in het
boek zat. Een goed voorbeeld hiervan vinden we op pagina 177: ‘Ik heb tot dusver
ondervonden dat op deze tocht niets voortdurend erger wordt dan het al is. Na klimmen volgt
afdalen, de regen houdt ook wel weer eens op, moeras wordt opgevolgd door droog terrein
en zelfs de stenen waarop ik mijn enkels verzwik, zijn soms over lange afstanden afwezig.
Kortom: net als altijd in het leven, een soort specifiek gemiddelde van ellende.’
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De komedie van Hermans
De omgeving van Finnmarken lijkt erg op de Hades, zowel qua landschap als qua
klimatologische omstandigheden: de temperatuur schommelt onder het vriespunt;
het terrein is moeilijk begaanbaar; er zijn rivieren, lastige stenen, steile hellingen,
moerassen, zandvlaktes, regen- en hagelbuien, brandende zonnestralen en niet te
vergeten stekende muggen en vliegen die Alfred gedurende zijn tocht blijven
achtervolgen als sarrende demonen. Al met al biedt de geschilderde omgeving niet
echt een prettige indruk: het is een kaal dor landschap, waar slechts enkele
6.
gewassen groeien; kortom, een hel. Men mag derhalve concluderen dat de
onderwereld nadrukkelijk in NMS aanwezig is. Beter: het boek lijkt een (ironische)
variatie op de het eerste deel, de ‘Inferno’, van de Divina Comedia, waarin de
onderwereld een dominante rol speelt.
De door Dante zo schitterend beschreven Hades is het afschrikwekkende
voorbeeld van de verkeerde keuze, de ellendige toestand van de mens die zich
willoos aan een zonde overgegeven heeft. Tijdens de mystieke reis door de
onderwereld vindt een bekering plaats. Alfred wordt eveneens bekeerd: in
Finnmarken realiseert hij zich dat hij een verkeerde beroepskeuze heeft gemaakt,
zich te veel door zijn moeder heeft laten leiden en dat hij voor de geologie ongeschikt
is.

Bedrog en verraad
Dante verdeelt de zondige bewoners uit de hel in drie hoofdgroepen. Ten eerste de
‘incontenenti’, de onbeheersten; ten tweede de ‘violenti’, de gewelddadigen; en als
laatste de ‘fraudolenti’, de bedriegers. Het diepst ‘in de put’ zitten de ‘traditori’, de
verraders, een subcategorie van de derde groep. Deze drie groepen zijn verdeeld
over een negental kringen, ‘i mali bolge’, die eveneens een onderverdeling kennen.
Hermans volgt niet letterlijk Dantes tocht door deze lagen van de hel. Wel komen
hieruit vele elementen naar voren. Zoals bij voorbeeld de gierigaards en de verspillers
uit Dantes vierde kring. Deze zondaren dienen hun tijd te vullen met het tot vervelens
toe voortrollen van stenen tegen een bergrand waar ze voortdurend vanaf vallen.
In NMS wordt enige malen naar dit gegeven verwezen. Zo ziet Alfred een monument
waarop een figuur staat afgebeeld die een zware steen draagt, is een rivierbodem
‘volledig met rolstenen bedekt’ en is er sprake van een tredmolen (p. 202). De
verwijzing resoneert ook in het verhaal over het voortrollen van de stenen der
hunnebedbouwers.
Het geweld uit de zevende ring komt eveneens ruim aan bod. Eén van de grootste
zonden hieruit is het bedrog: de achtste ‘male bolgia’. Door het boek heen wordt
veelvuldig over bedrog gesproken. Mooi is bij voorbeeld de vergelijking tussen de
huichelaars uit de ‘Inferno’, die vergulde loden pijen moeten dragen, met de dragers
van toga's: de wetenschappers; het ziet er van de buitenkant veel mooier uit dan
6.

Alfred beschrijft herhaaldelijk het bizarre karakter van het hem omringende landschap met
behulp van vergelijkingen waarin vaak aan een metaalsoort wordt gerefereerd: p. 167, p. 110,
p. 148, p. 180, p. 206, p. 207. Jan Fontijn plaatste deze beeldspraak binnen de symboliek
van de alchemie en de latere vorm hiervan, de vrijmetselarij (J. Fontijn, ‘Nooit meer slapen,
of naar het middelpunt der aarde’, in: Tirade 14, (1970), p. 447-493). Maar is in de mythologie
Hades - wiens naam uiteindelijk synoniem voor de onderwereld is geworden - niet een
onderaardse god die als metaal en in de vorm van gewassen uit de aarde voortkomt? Behalve
enkele planten en bloemetjes groeit er bijna niets in de drekkige zwarte modder van
Finnmarken. Alfred benadrukt niet voor niets veelvuldig de aanwezigheid van deze spaarzaam
aanwezige gewassen.
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het in werkelijkheid is: ‘De universiteit is een naamloze vennootschap van
comedianten en de
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toga's van de professoren zijn zwart van de angst dat het intellectueel bedrog van
de hooggeleerden aan het licht zal komen’. Verraders, bedriegers en
samenzweerders: ze zijn volop in de roman aanwezig.

Alfred en Dante
Hermans' ideeënroman weerspiegelt een groot aantal vraagstukken die tevens in
de Divina Comedia aangesneden worden. Veel gesprekken in NMS handelen als
gezegd over bedrog. Bovendien wordt erin vaak gerefereerd aan de godsdienst, op
een ironische wijze die loodrecht op het godsbesef van Dante staat. Alfred lijkt dan
ook - in plaats van een Aeneas - een parodie op Dante. Dante werd in zijn tocht
door de hel vergezeld door Vergilius. De vraag rijst of deze gidsende figuur eveneens
in NMS optreedt. Zoals we inmiddels weten trekt Alfred voor het grootste gedeelte
van zijn tocht met Arne op. Arne helpt Alfred door de moeilijkste ogenblikken en
beproevingen heen, en toont zich erg hulpvaardig en begrijpend. In de Comedia is
hij een symbool voor de rede. En hoe wordt Arne door Alfred genoemd? Juist: ‘een
slaapredenaar’.

Het kompasraadsel
NMS lijkt een moderne kluchtige variatie van, of parodie op Dantes magnum opus.
Wanneer we deze gedachte uitwerken kunnen veel problemen met betrekking tot
vreemde gebeurtenissen in het verhaal worden opgelost. Een ervan is het raadsel
omtrent het kompas.
In hoofdstuk 34 geven de kompassen van Arne en Alfred twee verschillende
richtingen aan. Hierop krijgen ze ruzie en lopen ze ieder een eigen kant uit. Jan
Fontijn vergelijkt het boek met Jules Vernes science-fiction roman Naar het
middelpunt der aarde en merkt op dat ook hierin een kompas de hoofdrolspelers
een andere richting doet kiezen.
7.
Den Boef heeft een andere kijk op de zaak. Hij gaat ervan uit dat het verkeerd
aflezen van het kompas een zogenaamde Fehlleistung was van Alfred, ‘een fout
die hij onbewust graag wilde maken, dat wil zeggen: eigenlijk wilde Alfred achter
Mikkelsen aan, maar hiertoe moest hij zich eerst ontdoen van Arne als pottekijker’.
7.

A.H. den Boef, Over Nooit meer slapen, Amsterdam 1984, p. 46.
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Een parafrase van W.F. Hermans die beweerde dat het ‘een duidelijk voorbeeld
8.
van een Fehlleistung was’. Maar zoals uit andere interviews blijkt, sluit de schrijver
andere interpretaties ook niet uit - een gebaseerd op de mythologie bij voorbeeld.
Aan het einde van de tocht lijkt Hermans zelf de oplossing van het kompasraadsel
aan te dragen. Er heeft een verwisseling van de polen plaatsgevonden, veroorzaakt
door ‘de bolbliksem’ waarvan in hoofdstuk 42 sprake is. Deze heeft een ‘sterke
9.
magnetische afwijking’ veroorzaakt.
Jammer genoeg hebben de beide critici geen kennis genomen van het al zovaak
aangehaalde werk van Dante, want ook hier lijkt de ‘Inferno’ uitkomst te bieden.
Hiertoe slaan we de 34e zang op,

8.
9.

J. van Thijn, ‘Ik heb nooit in de goedheid van de mensen geloofd’, in: F.A. Janssen, Scheppend
nihilisme, Amsterdam 1983, 3e druk, p. 83-100.
Wanneer Alfreds kompas kort daarna opnieuw een andere kant aangeeft als zijnde het
Noorden, dezelfde richting als het kompas van Arne aangaf, is het goed mogelijk dat hij in
een meteorietkuil staat. Op het moment dat hij zijn constatering doet staat hij tenminste in
een kuil (p. 187), en meteorietinslagen veroorzaken magnetische afwijkingen leren we later,
op pagina 246.
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waarin Vergilius via de haarlokken van Lucifer afdaalt in de diepste haarden van de
10.
Helleput, tot het middelpunt der aarde : ‘Daarna klampte hij zich aan het harige vel
vast alsof hij weer omhoog klom, zodat ik meende dat ik opnieuw in de hel
terugkeerde’. Dante volgt zijn voorbeeld: ‘Ik sloeg de ogen op en verwachtte Lucifer
te zien. Maar ik zag hem met zijn benen ondersteboven hangen. En of ik toen van
mijn stuk raakte, dat moeten de ongeletterden maar eens nagaan, die niet begrijpen
welk punt ik daar was gepasseerd’. Ze zijn het punt gepasseerd ‘waar al wat gewicht
heeft van alle kanten naar toe wordt getrokken’: ze zijn aangekomen in het halfrond
tegengesteld aan dat van de onderwereld.

De noordelijke helft
De kloof in NMS, het diepste ravijn dat Alfred ooit heeft gezien, lijkt erg veel op
Dantes ijskoude Helleput. De afgrond is dofzwart ‘en er ligt een gletsjer tegenaan’,
er komt ‘koude lucht [...] van de ijslaag op de muur’ en op de bodem ligt een ‘laagje
grondijs’. Hermans' kloof lijkt niet alleen op Dantes Helleput, maar heeft ook nog
eens dezelfde functie. Net zoals Aeneas passeert Alfred op deze plek, weliswaar
in figuurlijke zin, het middelpunt van zijn tocht en belandt hij in het zuidelijk halfrond.
Als hij het ravijn uitkomt, bevindt hij zich in een gebied dat hij niet kent: ‘Ik weet
zeker dat ik hier niet eerder geweest ben’.
De ‘dode’ Arne blijft op de noordelijke helft, in de onderwereld. En dat is eigenlijk
helemaal niet vreemd: daar ‘woont’ hij.
Wanneer Alfred met een bootje (!) in Finnmarken aankomt, wordt hij daar immers
door Arne opgewacht. Alfred omschrijft hem als een geest, iemand uit de
onderwereld: ‘alles aan hem is oud, al is hij maar een jaar ouder dan ik: zesentwintig’.
Arne draagt ‘opvallend oude kleren’ en heeft de tanden van een oude man. ‘Zijn
hele gezicht is nu al versleten. Het lijkt alsof hij al veel langer geleefd heeft dan de
periode waar zijn lichaam voor berekend was’. Bovendien ziet hij ‘eruit als een
verankerde reus’. De helse omgeving waar Alfred zijn onderzoek doet, beschrijft de
auteur herhaaldelijk als het land van reuzen. Naast expliciete verwijzingen kent het
boek voldoende indirecte toespelingen op reuzen: ‘Stoere Vikings! Nobel ras van
reuzen [...]’. Spreekt Dante in zijn eerste zang ook niet over de Inferno als een oord,
een verblijfplaats, voor reuzen?

De verlichting
Hermans springt op een tamelijk ironische wijze met het klassieke materiaal om.
Hij stelt het duistere van Dantes onderwereld tegenover het landschap van
Finnmarken ‘het rijk waar de zon nooit ondergaat’. ‘Gedwongen zijn te leven zonder
duisternis’, verzucht Alfred wanhopig. Het duidelijkst komt het ironische element
naar voren in Alfreds initiatie op de berg Vuorje, ‘mijn doel omgeven door een
stralenkrans’. Alfreds gedrag slaat onmiddellijk om als hij de tocht in zijn eentje moet
voortzetten. Van zijn onhandigheid is ineens niets meer te merken; hij weet

10.

Dante, De goddelijke komedie, vertaald, ingeleid en toegelicht door F. van Dooren,
Amsterdam/Baarn 1987, p. 168-169.
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zich moeiteloos in de woestenij te handhaven. Op de top van de berg blijkt hij aan
deze primaire vaardigheden een aantal geestelijke toe te voegen. Hij verwerft inzicht
in de nietigheid van het bestaan en stijgt, letterlijk, boven de aarde uit. Hij realiseert
zich ineens hoe de wereld in elkaar zit en begint het zinloze van zijn tocht in te zien.
Dit besef komt niet in één keer tot hem: ‘een geheim bewustzijn ontbloot zich’, heet
het. Dit alles culmineert in een rituele wassing als hij de berg is afgedaald. Verlost
van zijn ploeggenoten en de psychische vracht van zijn vader beleeft hij een intens
geluk in het water van het meer.
Toch is Alfred niet echt gelouterd. Want wat brengt de verlichting hem uiteindelijk:
‘Het lijk van mijn vriend en de weg naar huis. Verder niks’. Terug in de beschaving
vervalt Alfred weer snel in zijn gebruikelijke manipuleerbaarheid. Hij heeft zich niet
aan de drukkende gezinssfeer kunnen ontworstelen, noch die maatschappelijke
positie verworven waarnaar hij streefde. De veranderingen die hij heeft ondergaan
liggen op een ander vlak. Alfred besluit iets anders te gaan doen dan geologie. Het
bericht in de krant over de mogelijke meteorietinslag doet hem althans niet spoorslags
naar het gebied terugkeren.

Een anti-held binnen een anti-epos
NMS is een aaneenschakeling van ironische gebeurtenissen en verwijzingen naar
de Divina Comedia en de Aeneis, om de twee grootste raakvlakken nog maar eens
te noemen. Alfred Issendorf (zijn achternaam zegt het eigenlijk al) is te onmondig,
te dorps om, met het drukkende imago van zijn vader op zijn rug, groots en
meeslepend te kunnen leven - Aeneas kon dat wel: hij liep met zijn vader op zijn
rug van Troje naar Rome - of om die vader, het Über-ich, het geweten, van zich af
te kunnen schudden. Hij blijkt allesbehalve opgewassen tegen de listen en
hinderlagen van de natuur zoals de gewiekste Odysseus dat wel was. Alfred is een
anti-held binnen een anti-epos, het boek een binnenstebuiten gekeerde parodie op
de regels: ‘Muzen bezing mij de man, de listige, die veel verdragen moest [...]’ of
‘Van de man en zijn wapenen zong ik [...]’ en ‘In het midden van de reis door ons
leven hervond ik mijzelf in een duister woud [...]’. Hiermee hanteert Hermans een
strategie die later de postmodernisten veelvuldig zouden gebruiken.

Vooys. Jaargang 8

Postmodernisme
Het begrip postmodernisme behoeft nauwelijks nog enige introductie. De meeste
kunstuitingen die postmodern worden genoemd zijn eclectisch; zij lenen vrijelijk van
kunstuitingen uit het verleden waarmee ze nieuwe tekstuele combinaties aangaan.
De belangrijkste stroming binnen het postmodernisme gaat ervan uit dat de
werkelijkheid onkenbaar is, waardoor er niets met enige zekerheid over valt te
11.
zeggen. Het postmodernisme is voor een groot deel ontwikkeld uit de ideeën van
de filosoof Wittgenstein, een naam die vaak in een adem met die van W.F. Hermans
wordt

11.

Zie voor meer informatie over het postmodernisme: H. Bertens en Th. D'haen, Het
Postmodernisme in de literatuur, Amsterdam, 1988, p. 7-8.
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12.

genoemd , illustreert het clichématige en banale karakter van taal, en geeft aan
dat met de taal zoals wij die kennen de werkelijkheid niet uitgedrukt kan worden.
Zo zegt Alfred: ‘hele categorieën van bezigheden en beroepen zijn nooit in een
roman beschreven, omdat het zonder vaktermen onmogelijk zou zijn de werkelijkheid
te benaderen. Van andere beroepen [...] bestaan alleen de karikaturen [...]’.

De taal
In het boek is, net zoals in andere romans van de auteur, de taal een vrij
problematisch gegeven. Alfred verstaat de Noren niet, die bovendien slecht tot geen
Engels spreken. Ook Alfreds tochtgenoten spreken het Engels nauwelijks of helemaal
niet. In het vliegtuig naar Tromsø helpt Alfred een Nederlandse zeeman bij het leren
van Engels. Voor namen van vogels, ‘fjello’, en vissen, ‘harr’, bestaan geen Engelse
13.
equivalenten. En zo zijn er nog talrijke voorbeelden te vinden : Finnmarken levert
behalve problemen van lichamelijke aard dus ook moeilijkheden op het
communicatieve vlak.

Postmoderne intertekstualiteit
Het gevangen zijn in de taal, zoals dat voor de postmodernisten een gegeven is,
houdt in dat een tekst nooit naar een buitentalige werkelijkheid kan verwijzen. Een
tekst kan hoogstens verwijzen naar talige benaderingen van die werkelijkheid. Voor
de postmodernistische literatuur betekent deze ‘intertekstualiteit’ dat het
referentiekader grotendeels van literaire aard is; elke tekst draagt noodgedwongen
de sporen van andere teksten in zich. Dit idee vinden we ook in NMS terug: op
pagina 76 spreekt de fietsenman een ‘Engels boekenzinnetje’, en in een droom
hoort Alfred een opgewonden filmdialoog die hij niet verstaat. Het mooiste voorbeeld
van teksten als intertekstueel weefgetouw, is de wijze waarop de moeder van Alfred
haar recensies opbouwt. Zij leest geen enkele van de door haar te bespreken
boeken, maar stelt de bespreking ervan samen uit artikelen afkomstig uit buitenlandse
bladen. Naar aanleiding hiervan discussiëren Arne en Alfred over literatuur: ‘hoeveel
schrijvers zijn geen dieven die zich laten betalen voor praatjes die iedereen zelf ook
wel had kunnen verzinnen?’

Herschrijven
Een favoriete vertelstrategie van postmodernisten is het speels herschrijven van
beroemde teksten uit het verleden. Dit hoeft niet om op zichzelf staande verhalen
of romans te gaan.
Herschrijvingen kunnen ook geïncorporeerd worden in andere teksten. Een nog
bescheidener vorm van intertekstualiteit bestaat erin enkel te refereren aan andere
teksten, zoals de reminiscenties in Hermans' novelle De zegelring aan sagen als
12.

13.

Zie bij voorbeeld E. Denis Vooys, 7 (1988), 1, p. 11-20 en R. Gude & G. Wibier Vooys 7
(1989), 2, p. 31-43 of; K. Vermeiren, Hermans en Wittgenstein, Utrecht 1986; en de vele
essays die Hermans zelf over de filosoof schreef.
De ontoereikendheid van de taal wordt het beste gesymboliseerd in het meerdere malen
gecursiveerde woord ‘onverstaanbaar’ (zie NMS, onder andere p. 69).
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Het vrouwtje van Stavoren en het door Herodotus overgeleverde verhaal van
Polycrates van Samos, hetgeen de preoccupatie van de auteur met de mythe, en
het sprookje, nog eens onderstreept. Parodie en
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pastiche, ook in hun postmoderne versies, beperken zich niet tot enkel imitatie van
specifieke werken. Genres en thema's komen hiervoor evenzeer in aanmerking: het
kinderboek is slechts een van de vele romansoorten die in Hermans' eersteling
Conserve werden geparodieerd. In NMS is deze scheidslijn moeilijk te trekken. Is
Hermans' roman een parodie op een initiatieroman of op de klassieken? Of is het
een komische Comedia? Alfred en zijn tochtgenoten refereren enige malen aan het
Aeneas-verhaal en de (Noorse) mythologie. Het klassieke motief wordt door Hermans
ook geïroniseerd in Alfreds medelijden met de gemiddelde leraar Grieks die slechts
een paar leerlingen kent die zich nog voor zijn vak interesseren: ‘De rest kan, als
ze school verlaten, niet eens Homerus vlot lezen en ze hebben er alleen iets van
geleerd om het zo gauw mogelijk weer te vergeten’.

Besluit
NMS verwijst op talrijke plaatsen naar klassieke werken. Deze verwijzingen heb ik
gebruikt als een opstapje naar Dantes Divina Comedia, met name het eerste deel
eruit, waarmee het boek op verschillende verhaalniveaus overeenkomsten vertoont.
Sterker nog: Hermans' roman lijkt een komische variatie hierop. De parodistische
vorm blijkt, nader beschouwd, te kunnen worden opgevat als een postmodernistische
14.
strategie: het op speelse wijze herschrijven van een klassiek werk . Daarnaast
draagt het boek nog een tweetal postmodernistische trekken: het herschrijven van
klassieke werken als vertelvorm en de ontoereikendheid van de taal.
Het bovenstaande impliceert niet dat ik W.F. Hermans als een postmodernist
avant-la-lettre zou willen bestempelen. Wél dat het postmoderne kader een
interessante interpretatie en een verrassend gezichtspunt oplevert voor op zijn minst
15.
één van Hermans' werken.
14.

15.

Modernisten gebruiken juist in volle ernst de mythe. Voor hen zijn de klassieke mythen een
belangrijk hulpmiddel om de verwarrende werkelijkheid, waarvoor zij zich geplaatst zien, te
interpreren. Zie voor het gebruik van de mythe in relatie tot het modernisme, D. Fokkema &
E. Ibsch, Het Modernisme in de Europese letterkunde, Amsterdam 1984, p. 38-43. T.S. Elliot
associeert in bij voorbeeld The Waste Land de mensenmassa op de London Bridge met de
onderwereld (r. 60-69). Joseph Conrad verwijst in Heart of the Darkness herhaaldelijk, soms
letterlijk, naar de Aeneis.
D.W. Fokkema wees al op de verwantschap tussen Hermans en het postmodernisme in:
Literary History, Modernism, and Postmodernism, Amsterdam/Philadelphia 1984. Anthony
Mertens plaatste Hermans ook binnen een postmodern kader: ‘Postmodern Elements in
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Postwar Dutch Fiction’, in: H. Bertens & Th. D'Haen, Postmodern Fiction in Europa and the
Americas, Amsterdam 1988, p. 143-159. En onlangs nog plaatste F. Ruiter enkele romans
van Hermans in een postmodernistisch kader: ‘Postmodernistische tatoeëerkunst’, opgenomen
in W. Smulders (ed.), Verboden toegang, Amsterdam 1989, p. 49-83.
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Van ganzeveer tot toetsenbord (en hoe het tóch niet mooier wordt)
De Speelfilm Encyclopedie nader bekeken
Kees-Jan Backhuys
De PC en de struktuur van het heelal
Het kan niemand zijn ontgaan dat er de afgelopen tien jaar nogal wat is veranderd
in de wereld om ons heen. Zo hebben de jaren ‘tachtig het neerhalen van muren
en barrières te zien gegeven, (voor de goede orde: Gorbatsjov is aan de macht
sinds maart 1985, en in die krap vijf jaar is het uiterlijk van Europa ingrijpend
gewijzigd) en je hoeft geen profeet of helderziende te zijn om te voorspellen dat in
het jaar 2000 het Europa van nu onherkenbaar veranderd zal zijn. Ook de onstuitbare
opkomst van de CD kunnen we karakteriseren als een typisch jaren ‘tachtig
verschijnsel.
Vanuit het oogpunt van de letteren werd het voorbije decennium vooral gekenmerkt
door de komst van de PC. In 1980 eigenlijk nauwelijks aanwezig, staart het groene
oog van deze grijze cycloop ons nu aan vanaf het bureau van wetenschapper,
zakenman, auteur, redacteur, tekstschrijver, student, en wie nog meer in woord en
geschrift aan de weg timmert. Ik schrijf mijn dissertatie op de PC, en kan me niet
voorstellen hoe dat gegaan zou zijn als ik dat met mijn schrijfmachientje zou hebben
moeten doen. Toch heeft men het jaren zo gedaan, blij als men was het niet, als de
vorige generatie, met pen en papier te moeten doen.
Laten we ons eens even beperken tot het verwerken van gegevens en teksten,
want dat is waarvoor de PC, in weerwil van zijn verreikende mogelijkheden, als regel
gebruikt wordt. Het meest in het oog springende voordeel, zou je zo zeggen, is:
dat fouten in de diverse voorfasen van de tekst kunnen worden hersteld
zonder dat, door foutief kopiëren, nieuwe fouten worden toegevoegd. In
het ideale geval stelt de tekstverwerker ons dus in staat de tekst die
bewerkt wordt steeds ‘schoner’ te maken.
Je verwacht dus dat de PC alles fraaier maakt; voor wie zoals ik naar rust en orde
streeft (tenminste: op papier) een geruststellende
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gedachte. Maar helaas, dat is in strijd met de wijze waarop de werkelijkheid in elkaar
zit. De kern van dit betoog zal zijn dat de hierboven gegeven stelling weliswaar juist
is, maar dat gezond verstand en kennis van zaken daartoe wel noodzakelijke
voorwaarden zijn. Dat alles vanzelf perfecter wordt is dus niet automatisch zo, en
vaak zullen we zien dat we integendeel de ellende alleen maar vergroten, en dat
dan louter als gevolg van onze werkwijze.
Fysici weten al heel lang dat de hoeveelheid chaos in de kosmos alleen maar
groter wordt (de entropie neemt toe). Blijkbaar is dat ook het geval met de
microkosmos van krieuwelende lettertjes achter het groene glas. Daarover, over
dát dat inderdaad zo is, over waaróm dat zo is, en over wat we eraan kunnen doen,
gaat dit artikel. Om het allemaal niet te theoretisch te maken, zal ik gebruik maken
van treffende, en als het even kan vermakelijke, voorbeelden uit de praktijk.

Over nieuwe en oude fouten
Eerst maar even een stukje theorie. Wat veel secretaresses (m/v) doen op een
kantoor is hetzelfde als wat veel monniken (m/v̸) indertijd in kloosters deden: het
overschrijven van teksten. Was het vroeger een methode om het gemis van het nog
niet bestaande fotokopieerapparaat te ondervangen, tegenwoordig worden al dan
1.
niet met de hand geschreven teksten aangeleverd om te worden ‘verwerkt’ . Waar
verwerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat was toen zo, dat is nu zo, en de aard
van die fouten is niet wezenlijk veranderd. Traditioneel onderscheidt men, naast
schrijffouten, fouten van het oog (monnik leest iets wat er niet staat, en schrijft dat
over) en fouten van het oor (monnik A leest tekst op, monnik B verstaat het verkeerd,
en schrijft fout over). In de moderne tijd, waarin deze en andere teksten op een
toetsenbord zijn ingetikt, komt daar een nieuw soort fout bij: de ‘fout van het
toetsenbord’ (men maakt een tikfout door niet op de juiste toets te drukken, maar
op een van de naastliggende). Mooie voorbeelden van dit type fout volgen.
Voor het vervolg zijn nog twee soorten van fouten interessant, en die zou ik willen
samenvatten als fouten van het systeem zelf. Om te beginnen is er Het Systeem
aan deze zijde van het glas. Het is volgens mij wel degelijk van het grootste belang
wíe er tekstverwerkt, en dan spitst het probleem zich met name toe op de vraag of
de monnik die op het toetsenbord tikt verstand heeft van de inhoud van de teksten
waarmee hij werkt. Zo niet dan leidt dat tot fouten die ik zou willen kenschetsen als
vlek op vlek. De toetsenpianist tikt teksten in over een onderwerp waar hij zelf geen
verstand van heeft. In dat geval bemerkt onze virtuoos waarschijnlijk niet dat er in
de tekst die van papier naar groen licht wordt omgezet een fout zit, of hij begrijpt
iets volkomen verkeerd. Dat heeft natuurlijk ook, en vooral, met onze kijk op de
werkelijkheid te maken. Voor mij is de KNSB synoniem met de bond waarin schakers
zich verenigd hebben, voor vele andere

1.

Onlangs wees iemand mij erop dat tekstverwerker eigenlijk een verkeerde term is. Immers
teksten worden niet verwerkt, want dan zou er iets anders van gemaakt worden (aardolie
wordt verwerkt, onder andere tot benzine), maar bewerkt, dat is van de ene in de andere
vorm omgezet.
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Nederlanders is het de bond waarvan onder andere Hilbert van der Duim lid is (en
die kan helemaal niet schaken). Lees ik in een tekst over de KNSB dat er sprake
was van een scherpe opening, dan denk ik in de eerste plaats aan de nulvariant in
het koningsgambiet, een schaatskenner aan een eerste tijd onder 9.30 op de 1500
meter, met alle begripsverwarring van dien.
Het hoeft geen betoog dat compleet onbenul, dat is in het geheel geen kennis
van de aard van de tekst, nog fnuikender is, en een bron van gevallen van vlek op
vlek. Straks vele fraaie voorbeelden.
Maar als Trough the Looking Glass and what Alice found there zijn er even zo vele
fouten mogelijk aan gene zijde van het glas; de fouten in het computersysteem zelf.
Laten we dat van hieraf noemen: een systeemfout. Stel, ik tik paspoortgegevens in
op een PC, maar diacritische tekens (letters waar iets op staat of aan hangt: ó, à,
ö, ñ, ë, ç) kunnen door het systeem niet worden verwerkt. Dan krijg ik boze burgers
aan mijn loket die hun door de eeuwen heen gerespecteerde familienamen opeens
onherkenbaar verminkt op hun paspoort terugvinden.
Met het aangeven van deze drie types van fouten, die vooral bij de PC tot forse
ellende leiden, gaf ik eigenlijk impliciet de mogelijke oplossing al aan. Fouten van
oog, oor en toetsenbord zijn nauwelijks te vermijden, zijn van alle tijden, en volstrekt
vergefelijk. Zij vormen de diepere reden van bestaan voor eindcorrectoren. Fouten
van het type vlek op vlek komen voort uit onbenul, vaak van de zijde van het
personeelsbeleid. Men gaat er ten onrechte van uit dat het niet uitmaakt wie er
tekstverwerkt, en dat enige kennis van het onderwerp van de teksten eerder niet
dan wel tot aanbeveling strekt. Systeemfouten komen voort uit een ander soort
onbenul. Men denkt vaak dat het systeem waarmee gewerkt wordt feilloos is, en
dat men de grootste knurft op die post kan aannemen omdat er toch niets mis kan
gaan. Het tegendeel is vaak waar. We komen deze drie soorten fouten hieronder
nog uitgebreid tegen; wat er aan te doen is heb ik al in het kort aangegeven.

Vlek op vlek, is wel te gek
Negatieve proposities zijn als regel lastig of geheel niet te bewijzen. (Logisch gezien
wel, praktisch gezien nauwelijks.) Zo moet je de totale maan korrel voor korrel
afgraven om de simpele stelling er is geen leven op de maan absoluut empirisch te
bewijzen, en dan nog ben je nooit absoluut zeker: je kunt die ene vorm van leven
ook nog over het hoofd gezien hebben. Zo ook lukt het je nooit door tekstvergelijking
te bewijzen dat Story en Privé gebruik maken van hetzelfde archief met gegevens
over bekende Nederlanders, zolang de informatie in dat archief maar juist is. Zit er
ergens echter een fout, dan stelt het vlek-op-vlek-principe ons in staat zo'n negatieve
propositie in een positieve om te zetten, en deze te bewijzen.
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In de VARA-gids 31 (1989) staat bij het programma van BBC 2 van 6 augustus de
film Two Lane Blacktop (1971-USA) aangekondigd. Er staat:
TWO LANE BLACKTOP
Amerikaanse speelfilm (1971) van Monte Helman, met: James Taylor,
Warren Dates, Dennis Wilson e.a. [p. 25] [...]
Twee jongens rijden aan de westkust van Amerika rond in hun uiterst
snelle wagen. Ze verslaan er de lokale helden. Wanneer ze worden
uitgedaagd voor een rit dwars door Amerika, wordt wat eerst een spelletje
was, opeens een bloedserieuze zaak. [p. 22]
Nu weet ik niet hoe het de lezer vergaat, maar bij mij begint er dan wat te dagen.
Dat lijkt me typisch zo'n film uit de stal van producent Roger Corman, die eind van
de jaren ‘zestig, begin jaren’ zeventig furore maakte met snelle, goed gemaakte
B-films. Hij slaagde erin op een low-budget basis opmerkelijke resultaten te boeken.
Het zijn films vol snelle jongens in snelle auto's, met veel actie en strakke meiden,
die in de snel aan populariteit winnende bioscoopindustrie in die dagen veel succes
hadden. Corman werkte volgens een vaste formule, die grote vrijheid liet aan zijn
2.
regiseurs. Grote regiseurs van naam als Sam Packinpah, Martin Scorsese, Francis
Ford Coppola, Joe Dante en Steven Spielberg hebben op die manier het vak geleerd.
Roger Corman gebruikte een ‘reservoir’ van illusoire B-film acteurs zoals Peter
Fonda (voor de Clint Eastwoodachtige bravoure) en Kay Lenz (voor het nodige
bloot), en dat zorgde voor een goede herkenbaarheid van de karakters. Maar dan
die acteur Warren Dates? Ik ken geen Warren Dates. Wel ken ik de in de B-film
kringen om zijn karakterrollen van de ‘wat oudere maar solidaire medestrijder’
vermaarde Warren Oates. Een tikfoutje misschien? De Speelfilm Encyclopedie,
(vierde editie), er maar even bij gepakt. Wie schetst mijn verbazing als ik daar het
volgende lees:
Two Lane Blacktop (1971-USA) K-105m** R Monte Hellman. James
3.
Taylor, Warren Dates, Dennis Wilson, Harry Dean Stanton , George
Mitchel. Twee jongens (de muzikanten Taylor en Wilson) rijden aan de
westkust van Amerika rond in hun uiterst snelle wagen. Ze verslaan de
lokale helden. Wanneer ze worden uitgedaagd voor een rit dwars door
Amerika wordt er pas serieus gereden. Mooi landerig sfeertje met zo nu
4.
en dan veel actie met snelle auto's, [p. 1052]
Gezien de meer dan opmerkelijke overeenkomst tussen het lemma uit deze filmbijbel,
en de omschrijving uit de gids, is duidelijk waar de VARA haar informatie over de
2.

3.

4.

Toen hij Jonathan Kamplan had aangezocht voor het maken van Night Call Nurses
(1972-USA), en bleek dat Kamplan geen flauwe notie had van waar de film over moest gaan,
stuurde hij hem aan het werk met de volgende opdracht: ‘Night Call Nurses is the title, and
that's what it is going to be. Let me be absolutely clear: I want frontal nudity to the waist, total
nudity from behind, no pubic hair, go to work!’ En daar moest hij het mee doen. Geen script,
alleen een budget, en de opdracht dat het de derde film uit een reeks was, en dat de formule
dus vastlag, en dat het overigens geen kwaad kon de eerste twee delen eerst even te bekijken,
maar wel snel, want tijd was geld.
Overigens verbaasde het mij hier (= 1971) al de naam van Harry Dean Stanton tegen
te komen. Natuurlijk ben ik wel zo thuis in de filmkunde dat ik weet dat hij niet debuteerde
in Paris, Texas (1984-USA), zoals ik eens ergens las in een niet eens zo heel erg
obscuur filmtijdschrift, maar dat hij bij voorbeeld ook al in Allen (1980-USA) te zien
was (‘Right!’), en dat dat zeker niet het begin van zijn filmcarrière was.
De ** zijn de waarderingssterren op een schaal van 0 tot ****, in stapjes van ½, die de
Speelfilm Encyclopedie hanteert.

Vooys. Jaargang 8

film vandaan heeft. Men heeft nog z'n best gedaan het plagiaat wat te maskeren
door een wat ander woordgebruik te kiezen, maar het mocht niet baten. Met
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de volstrekt onduidelijke zin: ‘Ze verslaan de lokale helden’ (waarin? In het
autorijden?) wist de gidsredacteur ook geen raad, en in plaats van zo verstandig te
zijn de zin dan maar gewoon weg te laten, koos hij voor de zwakste optie en liet de
zin gewoon staan. Als de naam Warren Dates een tikfout is, dan is-ie door de
VARA-gids mee overgetikt.
Het kan nog steeds, dat Warren Dates een mij onbekende acteur is, maar toch
die avond de film maar eens bekeken. Meteen als-ie in beeld komt heb ik het gezien:
het ís Warren Oates. De VARA-gids steelt gewoon een lemma uit de Speelfilm
Encyclopedie, (en dat is op zich al onverstandig; over waarom dat zo is straks veel
meer,) maar neemt bovendien de fout erin mee over. Een voorbeeld van vlek op
vlek.
Een tikfoutje dus. En we hebben de oorsprong van de fout achterhaald. De
filmbijbel zit er (weer eens) naast, en de VARA-gids redacteur die de tekst intikt is
niet thuis in de filmologie, en bespeurt de fout dus niet. Zie daar in een notedop de
kern van dit betoog, en een demonstratie van hoe je met het vlek-op-vlek-principe
het bewijs kunt leveren dat de filmbijbel dient als belangrijke bron van informatie
voor wie TV-gidsen volschrijft. Terug naar de tiepkip of tiephaan van de Speelfilm
Encyclopedie, want daar werd de fout als eerste gemaakt. Het kan in elk geval
nauwelijks een ‘fout van het toetsenbord’ zijn, daarvoor zitten de O en de D te ver
van elkaar op het QWERTY-toetsenbord, en dit moet dus een leesfout zijn, een ‘fout
van het oog’. Een snelle D in een waarschijnlijk handgeschreven tekst werd tot een
O.

Een schrijnend voorbeeld van hoe het niet moet
Zo teleurgesteld als ik als taalkundige was over de ANS, [Algemene Nederlandse
Spraakkunst] zo onthutst was ik als filmliefhebber (en-kenner) over de
Filmencyclopedie, (vierde editie), de absolute filmbijbel in het Nederlandse taalgebied.
De nieuwe editie, met daarin 50.000 speelfilms en hun beschrijving, werd tevoren
groots aangekondigd. Termen als ‘geheel vernieuwd’ en ‘verbeterd en uitgebreid’
waren niet van de lucht. De verwachtingen waren dus hoog gespannen.
De derde editie had ik stukgebladerd, en dus maar meteen de gelimiteerde
gebonden versie besteld, want hij moest langer mee dan de vorige. Maar al heel
snel merkte ik dat deze nieuwste versie van de encyclopedie werkelijk wemelt van
de (zet)fouten, van simpele tot ‘koeien van’, en reeksen geschoten bokken. Na een
tijdje ben ik eens gaan bijhouden wat ik zoal vond, en dat leidde al snel tot een
boekwerk dat inmiddels de 40 kantjes A4 bezig is te overschrijden. Ik heb de tijd en
de gelegenheid niet de 1184 pagina's dikke encyclopedie systematisch op fouten
door te ploegen, en mijn lijst is dus het gevolg van wat bladerwerk en regelmatig
gebruik. De werkelijke lijst met fouten moet tenminste een factor 5 groter zijn, - het
gemak waarmee ik nog dagelijks vele missers kan noteren doet vermoeden dat dat
inderdaad zo is. Betrof het een opsomming van simpele zetfouten, dan was het nog
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5.

tot daar aan toe. Maar helaas beslaan de ‘gewone’ fouten slechts een kantje of
acht, de rest van de komische en onbegrijpelijke missers, kapitale blunders en grove
vergissingen valt onder de categorie fouten van het systeem, en is dus van ernstiger
aard: men is verkeerd bezig.
Eerst de gewone fouten van oog, oor en toetsenbord, want ook die zijn leerzaam.
Laten we ons eens op een actrice concentreren, Stefania Sandrelli, want zij is om
onnavolgbare redenen met grote regelmaat in mijn boekwerkje terug te vinden,
zoals op p. 278: Divina crearura, La (1955-I). Het jaartal is in ieder geval fout.
Gegeven de rolverdeling en de leeftijden van de acteurs (hoofdrolspeelster Stefania
Sandrelli is van 5-6-1947) moet dit waarschijnlijk zijn: (1975-I). Je moet als je zoiets
intikt wel iets van film weten; het is dus tegelijkertijd ook een vlek-op-vlek geval.
Vervolgens is er een gewone tikfout: p. 272: Diavolo nel cervello, II (1973-I). Daar
staat: Stafania Sandrelli. Doe ik ook wel eens. Dan verwissel ik de ene veel
voorkomende klinker (E) voor de andere (A). Mag ik een gokje wagen? Degene die
deze tekst heeft ingetikt, tikt met twee vingers (zo doe ik dat ook, de rechterhand
zwerft over het toetsenbord, de linkermiddelvinger bepaalt zich voornamelijk tot de
meest voorkomende letters A, S, D, E en R). En zo maak ik die fout (E wordt A, of
andersom,) ook wel eens. Maar dan: p. 897: Secondo Ponzio Pilato (1988-I). Daar
staat: Stefania Dandrelli; een echte fout van het toetsenbord, dit keer misschien wel
van een tienvingerige typist: de S zit naast de D op een schrijfmachine. En p. 952:
Speriamo che sia femmina (1986-I/F). Daar heet dezelfde actrice Atefania Sandrelli;
de S zit ook naast de A op een schrijfmachine.
Leuke tikfouten zijn ook die van Freudiaanse aard: p. 344: Fellation (1982-F) ‘[...]
maar het moet gezegd worden dat de film instructief ennogal opwindend is seksuele
daad.’ Dit lijkt me geen Nederlands. De recensent was blijkbaar erg onder de indruk
van deze film; zie alleen al de veelzeggende titel.
Dat bovenstaande is allemaal leuk en aardig, maar het is in vrijwel elk boek terug
te vinden. Opmerkelijker is de grote hoeveelheid systeemfouten. Zoals een
taalkundige aan taalfouten kan horen hoe ‘goede’ taal gemaakt wordt, zo komen
we hier de diepere principes van het tekstverwerkingsprogramma van de Speelfilm
Encyclopedie op het spoor. Let op, nu wordt het leuk:
5.

Daar valt wel wat op af te dingen. De derde editie bevatte 30.000 films, en driekwart van de
lemmata is dus al ouder dan deze editie, en zou dus inmiddels relatief weinig fouten moeten
bevatten, zeker omdat men de lezer oproept de redactie op eventuele vergissingen te wijzen.
Men ontvangt van mij een dezer dagen een lijvig boekwerkje vol ‘vergissingen’.
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Ik zei al dat dingen die fout gaan je vaak meer vertellen over hoe het systeem
werkt dan dingen die goed gaan. Neem deze, waaruit blijkt hoe je dat nu zo'n beetje
doet, een speelfilmencyclopedie maken (zie illustratie 1).
Ik heb in mijn lijst de meeste systematische fouten in categorieën gesorteerd; dat
komt het overzicht ten goede. Wat dacht U van de volgende, die ongetwijfeld iets
met het verschijnsel vaste spatie te maken heeft:
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p. 103: voor 't/feerst - p. 120: 's/ fnachts - p. 275: 's/favonds - p. 403:
't/fleukste - p. 492: In 't/fwitte paard - p. 674: 's/fAvonds - p. 691: 's/fnachts
- p. 720: 's/fnachts - p. 862: Jill St./John - p. 1036: 's/fnachts
6.

Er zit systeem in deze gekte, dat is duidelijk. En dan heb ik het nog maar niet over
reeksen andere minimale systematische fouten, als die van het doorlopen van cursief
op de eerste letter van het volgende woord, [ik heb deze fout in totaal nu ruim 40
maal gevonden] zoals in:
p. 81: vijfde shot ljkt - p. 100: speed in - p. 103: ‘Der Kampf ums
Matterhorn’ uit - p. 157: Penthouse-uitgever - p. 162: nog steeds zijn - p.
163: moet gaan;
of het vreemde verschijnsel dat het eerste aanhalingsteken óp en niet vóór de letter
staat, en daarmee tot een soort accent-aigu wordt [het aantal voorbeelden hiervan
in inmiddels eindeloos, - ik schat dat deze fout gemiddeld 2 tot 3 keer voorkomt op
elke pagina; in totaal dus zo'n 2500 keer]:
p. 17: ìnblikt'; g̀roter is leuker'; òverkill'; D̀iscovery'; s̀avonds;
of het vreemde verschijnsel van de diacritische spatie: onmiddellijk vóór een
7.
diacritisch teken treedt dikwijls een (echte, want er wordt gewoon op afgebroken )
spatie op (zie illustratie 2) of het consequent wegvallen van de vetdruk in de filmtitel
na de poolse ł:
p. 239: Człowiek na torze (1957-PL); Człowiek z marmuru (1977-PL);
Człowiek z zelaza (1981-PL); Czułe miejsca (1980-PL) - p. 406: Głosy
6.

Een gerichte gok: In het tekstverwerkingsprogramma van de Speelfilm Encyclopedie wordt
een vaste spatie aangegeven met: ‘Ctrl F’.

Vooys. Jaargang 8

(1981-PL) - p. 793: Popiół i diament (1959-PL); Popioły (1965-PL) - p.
1096: W biały dzień (1980-PL); W starym dworku czyli niepodległość
trójkatów (1984-PL).
Welnee, dat is allemaal minimaal; er zijn ernstiger vergrijpen. Laten we eens
beginnen met de sorteerroutine uit dat programma. Die deugt werkelijk van geen
kanten. Zo sorteert hij alleen op alfabet, en zelfs dat niet.
Stel: er zijn meerdere films met dezelfde titel. Wat je dan verwacht is dat ze op
8.
jaartal terechtkomen. Niets daarvan, de volgorde is echt willekeurig. Zo vinden we
achtereenvolgens: Hamlet (1969-GB); Hamlet (1948-GB); Hamlet (1964-SU);
Hamlet (1970-GB/USA); Hamlet (1979-GB); Hamlet (1920-D) [p. 434]. Ook met
het verschijnsel van de ‘vervolg-op-succesfilm-film’ weet men geen raad. Logisch
lijkt dat die in chronologische volgorde bij elkaar staan, maar nee hoor. Zo vinden
we achtereenvolgens: Rocky (1976-USA); Rocky carambola (1979-E/MEX); Rocky
Horror Picture Show, The (1975-GB); Rocky II (1979-USA); Rocky III, The Eye
of the Tiger (1982-USA); Rocky IV (1985-USA) [p. 859]. Het is duidelijk waar de
fout zit: er wordt niet nagedacht, en

8.

Of waarschijnlijker: FIFO (First In, First Out); het programma kijkt niet naar jaartallen, en films
met gelijke titel blijven staan in de volgorde waarin ze zijn ingetikt.
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het arme programma sorteert netjes zoals het dat geleerd heeft, waarbij II
geïnterpreteerd wordt als twee hoofdletters I. Of fraaier nog: Friday the 13th
(1980-USA); Friday the 13th - laatste deel; Friday the 13th - The Final Chapter
(1984-USA) [dat is in feite Deel 4!]; Friday the 13th, Part 2 (1981-USA); Friday
the 13th Part 3 (1982-USA); Friday the 13th Part V: A New Beginning (1985-USA);
Friday the 13th, Part VI: Jason Lives (1986-USA); Friday the 13th Part VII - The
New Blood (1988-USA) [p. 377]. Aan de lezer om uit te vinden waarom het hier
fout gaat. In dit soort gevallen moet je als editeur kunnen ingrijpen en de verwarring
opheffen. Jammer, niet bij nagedacht.
Een soortgelijk voorbeeld demonstreert de meest verwijtbare fout in de
sorteerroutine: Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987-USA);
Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master, A (1988-USA); Nightmare on
Elm Street, A (1984-USA); Nightmare on Elm Street, Part II: Freddy's Revenge
(1985-USA) [p. 707]. Let op de rol van het lidwoord, in dit geval a, achter de komma.
De oplettende lezer heeft al lang door waar het probleem zit: De lidwoorden achter
de komma worden wel meegealfabetiseerd, en de jaartallen van de films niet. Het
zou net andersom moeten zijn. In de ‘Toelichting op het gebruik’ is een soort verkapt
excuus opgenomen: ‘Bij het alfabetiseren wordt nu het lidwoord beschouwd als
laatste woord van de titel. Dit heeft in de meeste gevallen geen invloed op de
alfabetische plaats van een film, behalve in het geval van korte titels waarvan het
eerste woord waarop wordt gealfabetiseerd wordt vaker voorkomt.’ [p. 9] Dat is
natuurlijk onzin; als het lidwoord achter de komma (ten onrechte) meegealfabetiseerd
wordt, heeft dat altijd invloed op de alfabetische rangorde. En de gevolgen zijn veel
drastischer dan gesuggereerd. Ik liet dat hierboven zien. Maar ook de door de
redactie in de inleiding aangegeven situatie is zeer hinderlijk, en verwarrend.
Neem het woord Killer. We krijgen in volgorde eerst Killer adios (1968-I/E), dan
nog 4 films met Killer, dan Killer, De, vervolgens weer 25 [!] films met Killer, en dan
pas Killer, The (1973-HK) [p. 540-1], de film die je bijna helemaal bovenaan de rij
verwacht. Er is ook een film die Man, The (1972-USA) [p. 621] heet, en je voelt het
al aan: het duurt 6 bladzijden en 251 films met Man voordat je deze tegenkomt!
Evenzo met Woman, The (1939-USA) [p. 1128]; die zit 47 films te ver.
Dit is natuurlijk van een stuitende domheid, waaruit een soort minachting voor de
gebruiker spreekt. De sorteerroutine is gewoon te simpel, en moet verbeterd worden.
Het gevolg is dat de gebruiker letterlijk niet meer weet waar hij het zoeken moet.
Dan zwijg ik nog maar van koeien zoals de volstrekte onvindbaarheid van de film
La Famiglia (1987-F/I) [p. 553] die bij de L gezocht moet worden, omdat men vergat
Famiglia, La in te tikken. (En dat geval staat niet op zichzelf, ik heb er nu een kleine
20!)
We zijn nu geruisloos overgestapt naar de gevolgen van ‘verstand op 0, want het
boek moet af, en het moet zo dik mogelijk worden’,
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want er zijn nog gekkere missers. Niet alleen zijn er, klaarblijkelijk onder het motto
‘op naar de 60.000’, reeksen van lemmata gewoon twee of meer keer onder elkaar
afgedrukt, maar er zijn ook films om tal van redenen meermalen beschreven. Een
kleine bloemlezing uit een fors aantal voorbeelden:
Op p. 73 staat Ator the Fighting Eagle (1982-USA), en onmiddellijk daaronder
dezelfde film opnieuw, maar nu anders beschreven, met als opmerkelijkste verschil
het feit dat het een jaar duurde voordat er een komma aan de titel werd toegevoegd:
Ator, the Fighting Eagle (1983).
Op p. 445 vinden we: Hearts and Armour (1983-I) K-90m**½ V. Nu staat even
verderop Hearts in Armour, Zie Paladini - storie d'armi e d'amori, I. Deze film staat
op p. 753, maar het is zonder twijfel dezelfde film. Waarschijnlijk is in het eerste
geval de video-versie beschreven, want bij I paladini... staat geen V. In het eerste
geval heeft de auteur de filmlengte blijkbaar klakkeloos van het doosje
overgeschreven, want I paladini... duurt volgens de opgave aldaar 98 minuten, en
dat is de correcte speelduur.
Op p. 689 staat: Mystère Alexina (1985-F) K-86m **½. Opnieuw is de film
onmiddellijk daaronder voor een tweede keer (verschillend) beschreven. De
opmerkelijkste verschillen zijn dat de film in de tweede beschrijving 94m duurt, dat
de acteur die in de eerste beschrijving Philippe Vuilemin heet in de tweede slechts
als Vuilemin wordt aangeduid, en verder dat de eerste maal de film gebaseerd is
op het boek MÉMOIRES D'UN HERMAPHRODITE FRANCAISE DU XIIXe SIECLE,
en bij de tweede op Mémoires d'un hermaphrodite du XIXe siècle; wie weet hoeveel
XIIX is, mag het zeggen.
Op p. 722 zien we: O Serafina! (1976-I). Dezelfde film staat even verderop [p.
727] opnieuw (en afwijkend) beschreven als Oh Serafina!
Op p. 753: Paleface, The (1948-USA), en onmiddellijk daaronder - het verhaal
wordt eentonig - opnieuw dezelfde film, maar dan is het van een kleurenfilm ineens
een ZW-film geworden.
En tenslotte op p. 1085: Violenti della Roma bene, I (Terror in Roma/1977-I)
K-90m** V, en daaronder: Violenti della Roma bene, I (La nuit des
excitées/1976-I/F/GB) K-80m0. Het verhaal wordt eentonig het Verhaal wordt
eentonig: de V-versie en de bioscoop-versie van dezelfde film, twee keer,
verschillend, beschreven. Het verschil (behalve de gebruikelijke van het doosje
overgeschreven filmlengte in het eerste geval) is de nogal afwijkende beoordeling.
De eerste keer (waardering **): ‘Gewelddadige, bescheiden, gangsterfilm’, de tweede
keer (waardering 0): ‘Een opmerkelijk staaltje van bioscoopvervuiling’. Waarmee
maar weer bewezen is dat alles op video zo erg nog niet is.
Het meest raadselachtige en vooral kolderieke verschijnsel heb ik tot nu toe zeven
maal gevonden: de totale verknoping van twee verschillende films tot één lemma,
een soort siamese tweeling waar de sorteerroutine ook geen raad mee wist, en dus
maar
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wanhopig alles wat bij elkaar hoort bijeen gezet heeft. Let op de veelbetekenende
cijfercodes met een Ҫ erin (zie illustratie 3).
Hier past een genuanceerde conclusie. Eigenlijk zou iedere bezitter van de Speelfilm
Encyclopedie zijn exemplaar maar moeten meegeven met de plaatselijke
schooljeugd, als die langs de deur komt om oude onbruikbaar geworden
telefoonboeken op te halen. Probleem is dan echter dat daarmee het enige serieus
te nemen filmnaslagwerk in de Nederlandse taal uit het huis verdwijnt. Zie daar de
macht van het monopolie. Beste tussenoplossing: die dikke pil voorlopig toch maar
bewaren, en voortaan gebruiken, naast het doel waarvoor hij werd vervaardigd, als
vermakelijk puzzelboek voor de lange winteravonden (‘Wie vindt de leukste fout?’),
en dat dan natuurlijk vooral als treffend voorbeeld van hoe het niet moet.

Eindnoten:
7. De film M éfiez-vous fillettes (1957-F) [p. 602] heeft deze fout in de titel, en is daardoor fout
gealfabetiseerd, en dus volstrekt onvindbaar geworden!
M éfiez-vous fillettes (1957-F) ZW-87m** R Yves All égret. Antonella Lualdi, Robert Hossein,
Mich èle Cordoue, Jean Gaven, Andr é Luguet, Elizabeth Manet, Pierre Mondy, Gérard Oury,
Jacqueline Porel, Jean Lef èvre, Roland Lesafre, Alain Saury. Op Montmartre wardt een
gangsteroorlog tussen rivaliserende benden urtgevochten en een jonge vrouw die daar toevallig
getuige van is, wordt gekidnapt en in een bordeel gestopt om haar tot zwijgen te dwingen.
Regisseur All égret verspeelde zijn artistieke reputatie met deze sensationele James Hadley
Chase- verfilming, die problemen met de censuur kreeg, maar qua zwartgalligheid nauwelijks
verschilt van zijn sociale films noiruit de jaren veertig, Goed spel.
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[Nummer 3]
Márquez en de nieuwe historische roman in Latijns Amerika
Klaas Wellinga
Klaas Wellinga is docent Latijnsamerikaanse letterkunde aan de
Rijksuniversiteit Utrecht en literair criticus bij De Groene
Amsterdammer.
De laatste jaren verschijnen er in Latijns Amerika opvallend veel historische romans,
zoveel zelfs dat er al gesproken wordt van ‘de nieuwe historische roman’. Het is
een genre dat natuurlijk niet nieuw is. Ook in Latijns Amerika heeft de romantiek
veel historische romans geproduceerd en ook in onze eeuw vormden figuren als
de schilderachtige conquistador Lope de Aguirre en gebeurtenissen als de
Mexicaanse revolutie of de onafhankelijkheidsoorlogen al voor de jaren zestig - de
jaren van de ‘boom’ - een rijke inspiratiebron voor romanschrijvers. Een auteur als
de Cubaan Alejo Carpentier, die tot de voorlopers van de ‘boom’ gerekend wordt,
heeft verschillende romans op zijn naam staan (De guillotine op de voorsteven en
De methode) waarin hij rigoureus en met een scherp oog voor de kleinste, vooral
culturele details historische tijdperken reconstrueert. In De methode bijvoorbeeld,
beschrijft hij vanuit het perspectief van een dictator de culturele veranderingen die
zich in de periode 1910-1925 in Latijns Amerika en Parijs voltrekken.
In het werk van de grootheden van de ‘boom’ ontbreekt de historische dimensie
ook niet. In De dood van Artemio Cruz van Carlos Fuentes wordt honderd jaar
Mexicaanse geschiedenis in beeld gebracht en bij Márquez' Honderd jaar
eenzaamheid zegt de titel op zich al genoeg. Deze auteurs incorporeren echter de
geschiedenis alleen maar om de actuele situatie te kunnen verklaren, want daar is
het hen om te doen. Bovendien is hun visie op de geschiedenis een radicaal andere
dan die van wat we maar gemakshalve de traditionele historische roman zullen
noemen: de opzet van de ‘boom’-auteurs is de geschiedenis te demystificeren, de
officiële helden van hun voetsuk te stoten. Hun boeken willen, vanuit het perspectief
van de bevolking, de ‘ware’ geschiedenis bieden, want, zoals Eduardo Galeano
zegt: ‘De officiële geschiedenis is één grote leugen. Zij wordt verteld alsof de
hoofdrolspelers alleen blanken, rijken en macho's waren. Het gaat alleen over de
Europese erfenis, het Indiaanse en zwarte verleden worden genegeerd.
Neem bijvoorbeeld de officiële geschiedenis van Brazilië. Die is onjuist, want zij
besteedt helemaal geen aandacht aan de Afrikaanse wortels. De Brazilianen weten
van Afrika niet meer dan wat ze van Tarzan hebben geleerd, en dat in een land
waar het zwarte erfgoed essentieel is en de samenleving diep heeft getekend.’ Toch
staat bij hen, en ook bij post-‘boom’-schrijvers als Adriano González León (De
gevederde vogel) en Sergio Ramirez (Ben je bang voor bloed?), de actualiteit
centraal: de historie dient alleen om het heden te verklaren. Als García Márquez in
De herfst van de patriarch vrijwel de gehele geschiedenis van Latijns Amerika
opneemt, dan is dat om het fenomeen dictatuur, dat in de tijd waarin hij het boek
schreef grote delen van het sub-continent teisterde, door te lichten.
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Simón Bolívar. Schilderij door José Gil de Castro, getiteld: El Libertador.
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Politiek geweld
Een dictatorroman als Yo El Supremo van de Paraguayaan Augusto Roa Bastos
komt echter al veel dichter in de buurt van het genre van de ‘nieuwe historische
roman’. Roa creëert namelijk geen fictieve dictator-figuur, maar biedt een intertextuele
reconstructie van het leven van de verlichte despoot Dr. Gaspar Francia, die van
1814 tot 1840 Paraguay heeft geregeerd. Toch is deze roman betrokken op de
actualiteit, niet alleen vanwege het fenomeen van de dictatuur, maar ook vanwege
het feit dat het politieke projekt van Francia (Paraguay tot een van het buitenland
onafhankelijke, welvarende natie maken) nog zeer actueel is. En bovendien gooit
Roa Bastos talloze anachronismen in het boek waardoor parallellen met de huidige
situatie zich nog sterker opdringen. In zekere zin gaat dat ook op voor De oorlog
van het einde van de wereld van Mario Vargas Llosa. Het is een duidelijk historische
roman omdat Vargas Llosa gebeurtenissen beschrijft die zich in de tweede helft van
de vorige eeuw in Canudos in Brazilië voltrokken hebben.
De keuze van dit onderwerp (een fanatieke religieuze beweging die door een
even fanatiek leger wordt neergeslagen) is echter niet los te zien van Llosa's actuele
preoccupaties: hij is er namelijk van overtuigd dat idealistisch, utopisch denken
onherroepelijk tot fanatisme en politiek geweld leidt, een opvatting, die ook de
Uruguayaanse schrijver Onetti onderchrijft: ‘een gelovig mens is gevaarlijker dan
een hongerig beest’. Actuele preoccupaties vormen ook de basis voor de bijzondere
categorie romans die in de toekomst speelt: De geschiedenis van Alejandro Mayta
van Vargas Llosa en Cristóbal Nonato van Carlos Fuentes. In beide romans worden
actuele problemen doorgetrokken tot in de toekomst: bij Vargas Llosa leidt het
politiek geweld in Peru tot een apocalyps en bij Fuentes gaat Mexico te gronde aan
corruptie, schulden, overbevolking en vervuiling.

Schrijvers van de ‘boom’
Het is misschien nog te vroeg en te voorbarig om te stellen dat de actualiteit uit de
Latijnsamerikaanse roman begint te verdwijnen. En het is zeker te generaliserend,
want er verschijnen nog talloze romans die op de huidige situatie of het recente,
vaak traumatische verleden (de beestachtige repressie onder de harde militaire
dictaturen van de zeventiger en tachtiger jaren) betrokken zijn. Toch zijn er
ontwikkelingen die erop zouden kunnen duiden dat men zich begint af te wenden
van het heden en het recente verleden, alsof die al voldoende gedemystificeerd zijn
en het nu tijd is om iets anders te doen.
De laatste romans van García Márquez en Vargas Llosa wijzen in die richting.
Kroniek van een aangekondigde dood, Liefde in tijden van cholera en De generaal
in zijn labyrint van Márquez zijn nauwelijks nog betrokken op de actualiteit en voor
de laatste werken van Vargas Llosa, de detective Wie heeft Palomino Molero
vermoord?, het mythologische Het woord van de verteller en de erotische roman
Lof van de stiefmoeder geldt dat nog minder.
Die verminderde belangstelling voor de actualiteit manifesteert zich ook in het
steeds veelvuldiger verschijnen van werken met een puur persoonlijke problematiek
en, natuurlijk, in de opkomst van de ‘nieuwe historische roman’. Net als de schrijvers
van de ‘boom’ willen de vertegenwoordigers van dit nieuwe genre (Posse, del Paso,
Aridjis, Ponce de León, Saer) de geschiedenis op zijn kop zetten en de spot drijven
met de officiële helden en geschiedschrijving. Ze zijn echter niet meer gericht op
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de actualiteit en het recente verleden, hoewel ze daar soms wel naar verwijzen. In
het algemeen situeren ze hun werken in een ver verleden, en dan bij voorkeur in
de tijd van de ontdekking en verovering van Latijns Amerika. Het feit dat het
binnenkort vijfhonderd jaar geleden is dat Amerika ontdekt werd, is daar natuurlijk
niet vreemd aan.
Nog belangrijker zijn natuurlijk de fantastische gebeurtenissen uit die tijd: de
bizarre ontdekkings- en veroveringstochten het koortsachtig zoeken naar mythen
als de amazones, El Dorado, het paradijs en de bron van de eeuwige jeugd, en
‘ontmoetingen’ met monsters als kannibalen, dwergen, reuzen en mensen met
enorme voeten (de ‘patagones’). Daarnaast biedt de middeleeuwse, bijgelovige
mentaliteit van de Europese veroveraars deze schrijvers ook alle gelegenheid om
de spot te drijven met deze (belangrijke) fase uit de geschiedenis. Een van de beste
voorbeelden van deze ‘nieuwe historische roman’ is De honden van
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het paradijs van Abel Posse, een zeer ludieke, spottende en erotische roman over
de ontdekking van Amerika, vol leuke anachronismen.

Humor en overdrijving
García Márquez gaat niet zo ver in het verleden terug en neemt ook geen loopje
met de historische waarheid. In het nawoord van De generaal in zijn labyrint, zijn
meest recente roman, dankt hij enkele historici voor het feit dat ze hem behoed
hebben voor anachronismen en historische blunders in deze historische roman over
het leven van Simón Bolívar. Maar direkt voegt hij daar aan toe: ‘Ik ben er echter
niet zeker van of ik dankbaar moet zijn voor die laatste twee correcties, want het
lijkt me dat dergelijke absurditeiten een paar druppels onwillekeurige - en misschien
wenselijke - humor aan de verschrikkingen van dit boek hadden toegevoegd.’ Een
typisch Marqueziaanse overdrijving, want zo'n verschrikking en zo humorloos is dit
boek niet.
Opwekkend is het echter ook niet te noemen en dat komt omdat Márquez in De
generaal in zijn labyrint de periode van mei tot december 1830, de bittere laatste
zeven maanden in het leven van Simón Bolívar, de grote bevrijder van Latijns
Amerika, beschrijft. Zwaar teleurgesteld heeft Bolívar afstand gedaan van zijn
politieke macht - de heerschappij over Gran Colombia (het huidige Peru), Venezuela,
Ecuador en Colombia - en vertekt uit Bogotá, via de rivier de Magdalena, naar de
Caribische kust met het doel om van daar definitief naar Europa te vertrekken. Zover
komt het echter niet, want Bolívar sterft op een landgoed vlak bij de kust. Hij is dan
pas 47 jaar oud, maar lichamelijk volkomen uitgeblust. Met een rijkdom aan details
beschrijft Márquez dit aftakelingsproces: zijn impotentie, zijn ‘dementie-crises’ zoals
Bolívar ze zelf noemt, zijn gehoest, zijn bloedspugen, zijn benen die weigeren dienst
te doen. Vleiend is dit beeld niet: ‘Zijn lichaam lag te gloeien op de brandstapel van
de koorts en hij liet een paar knetterende winden’...

Saucijs
Voor de Latijnsamerikanen die Bolívar bijna als een heilige vereren - en dat zijn er
nogal wat - zijn deze gedetailleerde beschrijvingen van de aftakeling van de Grote
Bevrijder natuurlijk schokkend, misschien zelfs wel ontluisterend. En nog sterker
zullen ze zich gestoord hebben aan Bolívars grove taalgebruik en aan zijn verbittering
die hem er zelfs toe brengt om te zeggen: ‘Het is zo dat ik op dit moment zelfs onze
opstand tegen de Spanjaarden betreur.’ Het boek zit vol met dit soort cynische
opmerkingen en grapjes van Bolívar: als ze hem vragen hoe ze een schurftige
straathond - of liever, omdat het beest langs de oever van de rivier zwerft: rivierhond
- zullen noemen, zegt hij zonder aarzelen: Bolívar. Een ander voorbeeld is zijn
opmerking tegen een rare Duitser - een van Márquez’ bekende bizarre figuren - die
mensen met hanepoten had gezien en van plan was ‘een levend exemplaar te
vangen om dat overal in Europa in een kooi te laten bezichtigen, een fenomeen dat
alleen vergelijkbaar was met de spinnevrouw van de beide Amerika's die een eeuw
geleden zoveel opzien had gebaard in de havens van Andalucía.’ Tegen hem zegt
Bolívar: ‘Neem mij mee [...], want ik verzeker u dat u meer geld zult verdienen indien
u mìj in een kooi zet en als het grootste uilskuiken van de geschiedenis tentoonstelt.’
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Die verbittering is niet vreemd. Bolívar heeft zijn droom van Latijnsamerikaanse
eenheid volslagen de mist in zien gaan en dat noemt hij zelf in de roman dé reden
voor zijn cynisme. Het goede van Márquez is echter dat hij Bolívar niet als een
eenduidige figuur afschildert, zodat het ook heel goed mogelijk is dat Bolívars
negativisme voortkomt uit wrok over zijn politieke ondergang. Aan het eind van zijn
leven is hij gevreesd en gehaat, de mensen schelden hem uit voor ‘saucijs’, hij wordt
gewantrouwd vanwege zijn machtswellust en heeft nog slechts enkele politieke
vrienden. Duidelijk komt die ‘ondank’ van zijn tijdgenoten naar voren in de reactie
van de gouverneur van Marcaibo op het bericht van zijn dood: ‘Ik haast me de tijding
van deze grote gebeurtenis te brengen die ongetwijfeld de zaak van de vrijheid en
het welzijn van het land onnoemelijk veel goed zal doen. De genius van het kwaad,
de fakkeldrager van de anarchie, de onderdrukker van het vaderland is niet meer.’
Het beeld dat Márquez van de tijdgenoten van Bolívar schetst is niet bepaald gunstig:
het zijn opportunisten, ze streven naar persoonlijke
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politieke macht, ze konkelen en moorden. Die visie is natuurlijk een gevolg van
Márquez' twintigste-eeuwse perspectief, van zijn kennis van de gehele geschiedenis
van de negentiende eeuw, die zich kenmerkt door chaos en anarchie en door de
onderlinge machtsstrijd tussen vaak barbaarse caudillos. Af en toe legt hij Bolívar
ook, opnieuw vanuit twintigste-eeuws perspectief, profetische woorden in de mond.
Zo zegt hij bij voorbeeld over de Verenigde Staten: ‘En ga ook niet met uw familie
naar de Verenigde Staten, want die zijn almachtig en verschrikkelijk, en met het
smoesje van de vrijheid zullen ze ons uiteindelijk allemaal in de ellende storten.’ En
over de huidige schuldencrisis, hét grote probleem van Latijns Amerika op dit
moment, zegt Bolívar al: ‘Ik verfoei schulden nog meer dan Spanjaarden [...]. Daarom
waarschuwde ik Santander dat al het goede dat we voor de natie deden,
tenietgedaan zou worden als we die schuld accepteerden, omdat we tot in lengte
van dagen rentes zouden blijven betalen. Het is nu zo duidelijk als wat: de schuld
zal ons uiteindelijk te gronde richten.’

Een ‘groot man’ kleiner gemaakt
Of het beeld dat Márquez van Bolívar geeft waarheidsgetrouw is, is een niet erg
relevante vraag, en zeker niet voor ons Europeanen. Hier zal het de gemoederen
niet verhitten, zoals in Latijns Amerika. In zijn nawoord zegt Márquez zelf dat hij
zich niet erg hoefde te bekommeren ‘om de historische fundamenten, want de laatste
reis over de rivier is de periode uit het leven van Bolívar waarover zeer weinig
geschreven bronnen bewaard gebleven zijn. Hij heeft toen maar drie of vier brieven
geschreven - een man die er ruim tienduizend moet hebben gedicteerd - en geen
van zijn metgezellen heeft een geschreven herinnering aan die veertien onzalige
dagen nagelaten.’
Toch heeft hij zich grondig gedocumenteerd en hij zal, zo dat al relevant zou zijn,
waarschijnlijk niet op historische onjuistheden betrapt kunnen worden. Dat men in
sommige kringen in Latijns Amerika geschokt is over Márquez' visie op Bolívar,
heeft dan ook niet te maken met eventuele verdraaiingen van historische feiten,
maar met het beeld dat Márquez van de mens Bolívar schetst. Voor
heiligenvereerders is dat een schandalige demystificatie, een demystificatie van het
soort dat kenmerkend is voor veel van de literatuur die sinds 1960 in Latijns Amerika
geproduceerd is.
Maar Márquez' demystificatie is mild: Bolívar wordt niet van zijn voetstuk gehaald
en de grond in getrapt zoals zo vaak in andere romans met de helden uit de officiële
geschiedschrijving gebeurt. Márquez maakt hem tot een mens, een zielig mens,
dat wel, vooral omdat, via herinneringen, zijn laatste levensjaar gecontrasteerd wordt
met vorige periodes van populariteit en aanzien, maar hij ontluistert hem niet. Een
‘groot man’ wordt door Márquez tot menselijke proporties teruggebracht, kleiner
gemaakt. Het leuke daarbij is dat Márquez Bolívar in het boek letterlijk kleiner laat
worden: hij krimpt namelijk op het eind van zijn leven: ‘Zijn officiële lengte was een
meter vijfenzestig, hoewel zijn medische gegevens niet altijd spoorden met de
militaire en hij op de autopsietafel vier centimeter korter zou zijn. Zowel zijn voeten
als zijn handen waren klein in verhouding tot het lichaam en leken eveneens
gekrompen. José Palacios had opgemerkt dat hij zijn broek bijna tot aan zijn borst
ophees en de manchetten van zijn hemd moest omslaan. De generaal [...] gaf toe
dat de dagelijks door hem gedragen laarzen, die de Franse maat vijfendertig hadden,
hem sinds januari te groot waren [...].’
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Het is dit menselijke beeld van Bolívar, met al zijn zwak- en hebbelijkheden, dat het
boek zo aantrekkelijk maakt, niet de vraag of het historisch juist of niet juist is.
Daarnaast bevat de roman, zij het in veel mindere mate dan zijn eerdere werk, de
voor Márquez zo kenmerkende sfeertekeningen, hyperbolische beschrijvingen en
bizarre figuren en gebeurtenissen. Natuurlijk ontbreekt in De generaal in zijn labyrint
ook de humor niet. Nieuw voor Márquez is echter dat die humor in dit boek bitter
en cynisch is, maar daar is niets op tegen.
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Meijer
Het papieren zelf
Ik hou van dagboeken. Het lezen van andermans en -vrouws autobiografieën doe
ik ook gaarne. Wanneer je zelf weer eens de ganse dag met het leven hebt
geworsteld, is het heerlijk om te lezen hoe moeizaam een ander zich er doorheen
slaat. Nu beleef ik bovendien het geluk dat uitgerekend de laatste jaren de studie
van de autobiografie en het dagboek een opmerkelijke opbloei doormaakt. Alleen
al de feministische literaire theoretica's produceerden er binnen twee jaar een kleine
stapel boeken over* en ook daarbuiten schijnt de studie van het autobiografisch
schrijven weer helemaal in te zijn.
Behalve de troost die ervan uitgaat, vind ik het aantrekkelijke van dagboeken dat
je je als lezer even buiten de literatuur kunt wanen. Voor beroepslezers zoals ik is
dat een verademing. Ophouden met lezen kunnen we toch niet, maar de literatuur
is soms zo beklemmend, zo veel, zo alomtegenwoordig. Bedenkt u wel eens hoeveel
literaire boeken er op een enkele dag verschijnen? In Nederland alleen al zeker
twintig, over de gehele wereld wel honderden zo niet duizenden. En die arriveren
allemaal op deze aarde niet in één, maar elk in duizenden exemplaren. Denk eens
aan die enorme, bedrukkende stroom van literatuur die dagelijks over onze wereld
stroomt, onze hoofden binnendringt, onze geest occupeert. Bij de gedachte aan al
die rollende, snuivende drukpersen die almaar woorden drukken, word je haast te
moe om zelf nog een woord op papier te zetten. Immers waarom, waartoe? Alles
is al gezegd en vooral al geschreven en in duizendtallen verspreid. Het aardige is
dat de dagboekschrijfster van zulke deprimerende gedachten geen last heeft. Zij
zit en schrijft. De grote vrijheid van de dagboekschrijfster is, dat zij niet schrijft om
gepubliceerd te worden. Er hoeft niet gesleuteld en geschaafd. Het handboek voor
de auteur blijft dicht. Niet alles hoeft te kloppen, zoals in een roman, waarin volgens
Hermans geen mus van het dak mag vallen zonder dat dat in de romanwerkelijkheid
een innerlijke noodzaak heeft. (Dezelfde gedachte in de versie van de
onvergelijkelijke Renate Dorrestein: er mag in de roman geen kopje thee worden
ingeschonken zonder dat dat niet al te veel pagina's verderop ook wordt
leeggedronken.)
De literatuurwetenschapper Harold Bloom beschreef, zoals men wellicht weet,
het literaire schrijven als een gevecht van de auteurs tegen hun voorgangers, als
een oorlog tegen de verstikkende woordenzee die al aan dit boek is voorafgegaan,
een inderdaad heroïsche poging om nog één keer een nieuwe combinatie van
woorden te maken: de laatste, voordat de literatuur definitief alles heeft gezegd.
Maar de dagboekschrijver trekt zich daarvan niets aan. Zij schrijft niet in een
literaire traditie maar daarbuiten. Zij hoeft helemaal niet te weten wat al geschreven
is, zij schrijft helemaal voor zichzelf alleen. (‘Lief dagboek’, zo schrijft zij, ‘vandaag
weer erg depressief’, en zij wordt daarbij niet gehinderd door de wetenschap dat er
terzelfdertijd honderden meisjes zijn die schrijven: ‘lief dagboek, vandaag weer erg
depressief.’ Of honderden anderen die schrijven door wie zij werden gekust en wie
zij zelve besloten te kussen, in bewoordingen zo onbevangen dat alle aandacht op
de kus zelf gericht kan blijven in plaats van op de metaforen en de literaire
intertekstualiteit.) Waar de publicerende auteurs zich een plaats bevechten op het
in inktwolken gehulde slagveld van de
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literatuur en zich het liefst ingraven in de loopgraaf van een zo groot mogelijke
oplage, daar maakt de dagboekschrijver slechts één exemplaar. Dat van haarzelf.
En zo verschijnt in die woedende wereld van drukletters een fragiele wereld in
handschrift, geheel individueel en persoonlijk, niet bestemd voor iemand anders.
Het dagboek-schrijven is wel genoemd: ‘The art of self-invention’. Wie een dagboek
schrijft vindt zichzelf uit, is de schepper van haar eigen persoon. Want het is natuurlijk
niet zo dat het zelf, de ziel en de ervaringen, al bestaan voordat ze worden
opgeschreven. Wat aan het schrift voorafgaat is niets, of het is onkenbaar. Het is
die ongearticuleerde, verwarde chaos van tijd en gebeurtenissen die het verleden
en de vergetelheid in vallen wanneer ze niet ergens vorm krijgen. De persoon begint
zichzelf pas te vormen door het schrijven. Het is niet: wie schrijft blijft, maar: wie
schrijft die ontstaat. Diegene schept een personage in de roman van haar leven,
die maakt het eigen leven tot een lezenswaardig drama. Dat papieren zelf wordt
iemand, een persoon om te zijn, iemand om in te geloven. Het papieren zelf dringt
zich weer op aan het zelf van vlees en bloed, als voorbeeld. Het dagboek is niet de
neerslag van het leven, maar misschien is het wel andersom: het leven wordt geleefd
naar het dagboekscript. Dat maakt het dagboek ook een beetje magisch. In de
Kalevala, het beroemde Finse epos, wordt beschreven hoe de Finse helden op
magische wijze kunnen zingen; zij zingen zich een paard en een wagen. De
voorwerpen waarover zij zingen roepen zij daarmee letterlijk op. Het
dagboek-schrijven is al even magisch: je schrijft jezelf als het ware weer tevoorschijn.
Er zijn allerlei soorten dagboeken. Sommige mensen houden droomdagboeken
bij, anderen werkdagboeken, er zijn dagboeken die alleen ten tijde van crisis worden
geschreven, natuurdagboeken, jeugddagboeken, dagboeken rond een ziekte of
een therapie. Dagboeken hebben vaak een compenserende functie. Ze zijn selectief.
Ik geloof dat je dat makkelijk vergeet wanneer je de dagboeken van beroemde
mensen leest - die van Virginia Woolf, Sylvia Plath of Hans Warren bij voorbeeld.
Je hebt heel gemakkelijk de illusie dat je een werkelijk en waar beeld krijgt van hoe
deze persoon leefde, maar niets lijkt me minder waar. Een dagboek is bedoeld om
een bepaald deel van de persoon te herbergen, misschien juist wel het meest
verworpen deel. Misschien juist dat deel dat in de buitenwereld niet goed leven kan.
Zo hoop ik dat na mijn dood niemand die mij verder nergens van kent in mijn dagboek
gaat lezen want ik beschrijf het uitsluitend in tijden van droefenis en moeilijkheden.
Eigenlijk ben ik een heel vrolijk en opgewekt persoon, maar als ik mijn eigen dagboek
lees, denk ik ook wel eens: wie is die vrouw? Daar kom ik dan uit tevoorschijn als
een tobbend iemand die wel ergens leeft, maar waarvan ik niet zou willen beweren
dat ik ermee samenval.
Het wezenlijkste is dat een dagboek niet bedoeld is voor publicatie. Daarom zijn
dagboeken vaak zo mooi: ze zijn zonder dat keurslijf van de literatuur tot stand
gekomen. Ze bevredigen natuurlijk ook ons voyeurisme: het zijn illegale boeken,
geheime boeken, verboden boeken. Dagboeken zijn even fascinerend als een
fysieke geboorte; we zijn getuige van een innerlijke geboorte, van de schepping van
een persoon door zichzelf. De troost die ervan uitgaat voor de lezer is misschien
ook wel deze: dat je voorgedaan krijgt hoe je ook zelf het meest verworpen deel
zou kunnen adopteren. Hoe je ook jezelf weer bij elkaar zou kunnen rapen en dat
niemand je zal uitvinden als je het zelf niet doet.
* Shari Benstock (red.), The Private Self. Theory and Practice of Women's
Autobiographical Writings, London (Routledge) 1988.
Bella Brodzki/Celeste Schenck (red.), Life/lines.
Theorizing Women's Autobiography, Ithaca/London (Cornell U.P.) 1988.
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Nancy Miller, ‘Women's Autobiography in France’. In: Miller, Subject to Change,
1988.
Sidonie Smith, A Poetics of Women's Autobiography: Margjnality and the
Fictions of Self-representation, Bloomington, Indiana U.P. 1987.
Carolyn Heilbrun, Writing a Woman's Life.
Francoise Lionnet, Autobiographical Voices. Race, Gender Self-portraiture.
(Cornell U.P.) 1989.
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Klaroenstoten en paardegehinnik
De Nederlandse expressionist Herman van den Bergh
Thomas Vaessens
Rond 1916 veranderde het karakter van de Nederlandse literatuur. Herman
van den Bergh speelde een belangrijke rol in het literaire klimaat van deze
roerige tijd.
Op 10 november 1928 bespreekt H. Marsman in NRC de opstellenbundel Nieuwe
tucht van Herman van den Bergh. De criticus constateert dat er in Nederland
onvoldoende gereageerd is op de vernieuwingen die gedurende de eerste twintig
jaar na de eeuwwisseling het karakter van de literatuur radicaal deden veranderen.
Volgens Marsman lieten de kunsthistorici, die (nog) geen aandacht aan de
vernieuwers hadden besteed, de geschiedenis ‘als een nachtkaars uitgaan’. Hij
probeert de aandacht te vestigen op de groep ‘jongere dichters’, door te wijzen op
de ‘kern’, de ‘gangmaker’ onder hen: Herman van den Bergh.

Later zal de historicus ongetwijfeld tot een ander inzicht komen, en van Van den
Bergh zal hij zeggen dat hij, eenerzijds voortbouwend op wat Verwey deed (zij
beiden handhaafden de beteekenis van: de volzin), e;. anderzijds aansluitend bij
vernieuwingen uit het buitenland van dien tijd [...], geen leider en initiator, theoretisch,
van den kracht en het gehalte van Van Deyssel of Verwey misschien was, maar
een scherpzinnig theoreticus en voortreffelijk stylist, die [...] van essentieele
beteekenis was. [...] Geloof me, dat kletsen de handboeken van over tien, vijftien
jaar ons en elkander in allerlei knikkebollende toonaarden na.
Inmiddels is de hier door Marsman gegeven termijn ruimschoots verstreken. Zijn
voorspelling is slechts ten dele uitgekomen. De woorden van Marsman zijn inderdaad
in vele ‘knikkebollende toonaarden’ nagezegd, maar in de literatuur die over Van
den Bergh verscheen, overheerst (naast de overtuiging van 's mans ‘essentieele
beteekenis’) een zekere terughoudendheid ten opzichte van deze Nederlandse
expressionist.
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Herman van den Bergh bladerend in de knipsels uit zijn eigen verleden.
Foto: Edith Visser

Legende
De voorzichtigheid die slechts twijfelende bewondering voor zijn poëzie lijkt toe te
laten, heeft Herman van den Bergh geheel aan zichzelf te danken. Van den Bergh,
wiens poëtische activiteit verdeeld is over twee perioden: 1916-1921 en 1956-1962,
was een fantast. Hij heeft jarenlang geprobeerd het verhaal van zijn dichterschap
om te vormen tot een legende. De feiten hebben inmiddels aangetoond dat hij daarbij
de leugen niet schuwde. Zo heeft hij in verschillende interviews over zijn verleden
gelogen. In een gesprek met J. Bakker (in: Raam, nummer 32), bij voorbeeld,
verkondigt Van den Bergh dat hij in 1913, na te hebben ‘voorgespeeld voor Rudolf
Mengelberg [...] meteen geaccepteerd [werd] als tweede violist [...] in het
1.
Concertgebouworkest’. Het antwoord op een enkel briefje dat Jaap Meijer stuurde
naar het Concertgebouw heeft dit sprookje de wereld uit geholpen. Van den Bergh
is nooit lid van het Concertgebouworkest geweest, net zoals hij nooit met lof voor
zijn HBS geslaagd is, en tijdens zijn redacteurschap bij

1.

Jaap Meijer is de samensteller van Herman van den Bergh; een documentatie, Heemstede
1977. De in dit artikel verwerkte biografische gegevens (bijvoorbeeld brieven) over de dichter
zijn, tenzij anders vermeld, hieraan ontleend.
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Het getij wel degelijk vroege poëzie van Marsman geweigerd heeft, om op enkele
andere leugens te wijzen. Ook het lidmaatschap van de NSB. (Van den Berg was
van joodse komaf!) en zijn pogingen om ‘ere-ariër’ te worden geven te denken. In
de oorlog, met twaalf andere joden ondergedoken, droeg hij overigens met veel
trots een decoratie op zijn pyjamajas, waarmee Mussolini hem in 1938 bedeeld had.
De voornaamste reden voor de terughoudendheid die veel van de reflecties op
de dichter Van den Berg kenmerkt, is echter de plagiaatkwestie, die in de jaren
zestig nogal wat stof heeft doen opwaaien. De door een soort ‘persoonlijke rancune’
2.
gedreven K. Helsloot publiceerde twee artikelen in Maatstaf, waarin hij aantoonde
dat op vier plaatsen in het naoorlogse deel van Van den Berghs poëtisch oeuvre
sprake is van plagiaat. In 1982 wees A. Willemsen in hetzelfde tijdschrift op nog
eens vijf van dergelijke gevallen. Gebleken is dat Van den Bergh gedichten van
voornamelijk Portugese dichters, waarvan hij dacht dat ze nooit tot Nederland zouden
doordringen, heeft vertaald, om ze vervolgens onder zíjn naam te publiceren. Zijn
verdediging in het debat dat volgde was zeer zwak en ongeloofwaardig. In een lade
zou hij nog enkele oude pogingen tot vertalen zijn tegengekomen waarvan hij gedacht
had dat het zijn eigen werk was. Toen hij begreep dat verweer zinloos zou zijn,
schreef hij in een brief:
Het lust mij eigenlijk weinig meer, op het gezeur van de micro-historici onzer moderne
letteren, dat nu al dertig jaar achter mijn rug om gaande is geweest, opnieuw in te
gaan.
De oude bard had zijn strijd gestaakt. De aandacht van de literatuurhistorici, die hij
zo graag op zijn vernieuwende rol toegespitst had gezien, was afgeleid.

Marsman aan de spits
Wanneer in tijdschriften en boeken aandacht besteed wordt aan de dichter, maakt
3.
de verhandeling over 's mans werk doorgaans deel uit van een breder kader . In
deze beschouwingen (of: ‘het gezeur van de micro-historici onzer moderne letteren’)
wordt de naam Van den Bergh vaak in verband gebracht met het orgaan waarin
zijn gedichten en opstellen over literatuur verschenen, Het getij. Dit tijdschrift is
begonnen met een oplage van 150 exemplaren. Het is verleidelijk aan dit gegeven
conclusies te verbinden: de grootte van de oplage van Het getij geeft aan dat er
geen sprake kan zijn geweest van een ‘bijna niet te overschatten invloed’ (Nijhoff)
van de Getij-dichter op ‘alle jonge dichters die na hem kwamen.’
Deze constatering is niet geheel onjuist. We hebben weliswaar allemaal op school
geleerd dat in 1916 de ‘moderne’ literatuur begint (Het getij werd toen immers
4.
opgericht ), maar we moeten niet vergeten dat andere ontwikkelingen in het begin
van de twintigste eeuw gewoon doorgingen. Rond 1916 las Nederland De
2.

3.

4.

Helsloot had zich geërgerd aan Van den Berghs artikel over Slauerhoff (‘Schip achter het
boegbeeld’), waarin Van den Bergh zich volgens Helsloot ‘niet [ontziet] om een overleden
schrijver een trap na te geven.’
Zo wordt er aandacht besteed aan Van den Bergh in studies over Het getij (Kurpershoek, De
episode van Het getij, Den Haag z.j. [1956]), over literatuuropvattingen tijdens het interbellum
(Oversteegen, Vorm of vent, Amsterdam 1969) of over het expressionisme (Krispyn in: De
gids, jrg. 121).
In het eerste nummer van Het getij is een soort ‘beginselverklaring’ opgenomen, waarin C.
van Beem (een nu geheel onbekende letterkundige) de lezer voorhoudt dat het blad ‘wenscht
mede te werken de innerlijke beschaving te bevorderen’. Hij spreekt van een bij de jeugd
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gids, dat een bolwerk van conservatisme vormde. Ook De nieuwe gids bestond nog
en werd volgeschreven door derderangs tachtiger-epigonen, die zich lieten
meevoeren door grootheden als Boutens en Leopold. Daarnaast was er nog De
beweging, een kring waaruit dichters als Van Eyck, Bloem en A. Roland Holst
voortkwamen. De kring rondom Het getij was klein. Een ‘bijna niet te overschatten
invloed’ op een hele generatie in de Nederlandse literatuur kan door Van den Bergh
niet zijn uitgeoefend.
Niet alleen Het getij is gebruikt als kader waarin de gedichten van Van den Bergh
werden beschouwd. Al vrij snel nadat er overzicht was over het werk van Van den
Bergh en Marsman, werd het een gewoonte de beide dichters met elkaar te
vergelijken. Zo schrijft Du Perron in een bespreking van het Verzameld werk van
Marsman over de gedichten uit diens ‘eerste periode’ dat dit werk ‘de meest
representatieve opbrengst [is] van het hollandse <modernisme>’. Zonder erop in te
gaan wat Du Perron hier precies bedoelt met de term ‘modernisme’, kan
geconstateerd worden dat hij Marsman als de belangrijkste vertegenwoordiger van
een groep dichters beschouwt. Tot deze groep behoort ook Van den Bergh. In
diezelfde recensie schrijft Du Perron:
Herman van den Bergh, Nijhoff met De Wandelaar, Hendrik de Vries waren hem [=
Marsman] met hun moderne muziek voorgegaan, maar de <klaroenstoten> en het
<paardengehinnik> dat de rustige burgerij zou storen, kwamen van [Marsman].
Toen het eerste periodiek [...]: Het Getij, het noodzakelijke vroege einde haalde en
De Vrije Bladen geboren werden, stond Marsman aan de spits en vaardigde zijn
legerorders uit.
Marsman krijgt door Du Perron dus een geheel andere rol opgedrongen dan de rol
die hijzelf, blijkens het citaat aan het begin van dit artikel, aan Van den Bergh had
toebedeeld. Du Perron noemt Marsman een leider. Van den Bergh had die
eigenschap veel minder. Verderop zal blijken dat Du Perron het verschil tussen
5.
beide dichters op de juiste wijze heeft ingeschat.

5.

‘veelal sluimerende belangstelling’ voor literatuur. Van Beem ziet het als taak voor Het getij
dit kunstzinnig waakvlammetje brandende te houden. Met ‘Ogen, op zoek naar vlams rode
alarmen’, waarover Van den Bergh dichtte in het vurige gedicht ‘De vlam’ heeft dit natuurlijk
weinig te maken.
Overigens steunde Marsman in zijn vroegste gedichten op Van den Bergh. In een postuum
gepubliceerd artikel in Groot Nederland (1940), ‘Rectificatie, coïncidentie, “plagiaat” en
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Twee poëtica's
Marsman en Van den Bergh zijn te beschouwen als de Nederlandse
vertegenwoordigers van het expressionisme. In de literatuur over Van den Bergh
wordt er terecht de nadruk op gelegd dat hij de eerste Nederlandse exponent van
deze stroming was. Van den Berghs voorkeur voor een nieuwe poëzie blijkt niet
alleen uit zijn expressieve gedichten, maar ook uit zijn opstellen over literatuur. In
6.
Nieuwe tucht, , een bundel waarin enkele van deze ‘Studiën’ bijeengebracht zijn,
heeft Van den Bergh de oudere en de nieuwe poëzie tegen elkaar afgezet. Tot de
‘oudere poëzie’ rekende hij op dat moment het in het buitenland bijna gepasseerde
station van het symbolisme, en de tachtiger-epigonen in Nederland. De generatie
die verantwoordelijk was voor de ‘nieuwe poëzie’ begon de strijd voor vernieuwingen
met het

6.

plagiaat’, schrijft Marsman zelfs dat hij (onbewust) enkele fragmenten van zijn gedichten
rechtstreeks heeft ontleend aan de poëzie van Van den Bergh.
Herman van den Bergh: Nieuwe tucht; studiën, Amsterdam z.j. [1928].
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aanvechten van belangrijke principes van haar voorgangers. Voor de jonge dichters
dienden de ‘dingen’ niet meer om het geestelijke, het ideële zichtbaar te maken.
Het ‘ding’ zelf, zoals zich dat in al zijn functies aan de mens voordoet, werd belangrijk.
Men keerde zich tegen het misbruik van de ‘dingen’ dat vergelijkende beeldspraak
heet. Terwijl de symbolisten de ‘dingen’ nodig hadden om iets ‘hogers’, iets
verheveners te duiden, hadden de exponenten van de nieuwe generatie oog voor
de spanning en de lading van het ‘ding’ zelf.
Daarbij heeft men geconstateerd dat Van den Bergh er een autonomistische
kunstopvatting op na hield. Uit Nieuwe tucht blijkt dat ook deze constatering terecht
is. Van den Bergh erkent geen poëtische wetten die niet door het gedicht of door
de dichter bepaald zijn. Ook hier zet Van den Bergh zich af tegen de oudere poëzie.
Zoals de kritiek van Van den Berghs generatie op de vergelijkende, gezwollen
beeldspraak van de symbolisten zich richtte tegen het verhevene van het ideële,
zo richtte zich haar commentaar op de taal van de ouderen tegen het verhevene
van hun poëtische idioom. Dit oude dichterlijke idioom was strikt aan regels en
wetten gebonden. De nieuwe literatuur moest aan een nieuw, energiek en grootser
leven uiting gaan geven. Om dit doel te bereiken wilde Van den Bergh (en met hem
een generatie jonge dichters) ‘breken met gevoels- en uitingsbeperkingen; [...]
vrijmaking uit den dwang eener zèlf eens bevrijdende kunstreligie’. De revolutionaire
gezindheid ging bij Van den Bergh hand in hand met een ‘nieuwe tucht’, met een
door de persoonlijkheid van de dichter geregelde kracht, die de vorm van de
gedichten aan beperkingen onderwierp. Deze tucht moest karikaturale
buitenissigheden voorkomen, en is niet te vergelijken met de verworpen
vormbeperkingen van de oudere generatie. Het ‘nieuwe’ werd door Van den Bergh
als volgt verwoord:

De dichter zelf, en hij alleen, voelt het gedicht worden met zijn hartslag, met zijn
polsslag mee, en vanuit die krachtbron zal het kunnen leven zonder steun te ontlenen
aan het leugenachtige keurslijf van de verstechnische beheersing, door Jacques
Perk eens verkondigd en toegepast.
De beperkende, tuchtigende wetten waaraan de poëzie onderhevig is, worden
bepaald door het gedicht en door de persoonlijke verantwoordelijkheid van de dichter.
Geen maatschappelijke, geen morele, geen verstechnische maatstaven, maar
criteria afgeleid van en toegespitst op het gedicht. De literatuur heeft dus een
‘volstrekte waarde’ (Van den Bergh) en is ‘autonoom’.
Voor zover mij bekend is, wordt in geen enkel artikel over Van den Bergh
opgemerkt dat hier twee verschillende poëtica's, de expressieve en de
7.
autonomistische, door elkaar heen lopen.

7.

Ook in de nieuwe Geschiedenis van de Nederlandse literatuur van Ton Anbeek niet. Anbeek
laat in dit boek het contrast tussen Van den Bergh en de Tachtigers zien. ‘De verhouding van
Van den Bergh tot de oudere generatie is niet eenduidig’, zegt Anbeek. Hij spreekt ook over
‘tweeslachtigheid’. Anbeek laat niet zien dat Van den Bergh twee tradities bij elkaar brengt.
Dát is de oorzaak van de ‘tweeslachtigheid’.
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De gedichten: de bodem schreeuwt van arbeid
Het is niet eenvoudig de dichter onder te brengen bij een literaire ‘groep’ of stroming.
Van den Bergh formuleerde ‘modernistische’ opvattingen als het geloof in de
autonomiteit en de ‘volstrekte waarde’ van de kunst. Op grond hiervan zou hij
genoemd kunnen worden als de eerste Nederlander die zich zo expliciet
modernistisch heeft uitgelaten. Gezien Van den Berghs poëzie van kracht en
spanning, is het echter ook mogelijk zijn poëtica te omschrijven als: expressief.
In het gedicht ‘Atmosferen’ (De boog) doet de dichter verslag van een trektocht
door Limburg. Hij raakt gefascineerd door de ‘gepeesde’ mijnen, met hun
klapwiekende vliegwielen. De aanblik van de schachtbok wekt associaties op met
een enorme kracht en zelfs met ‘hartstocht’. Typerend is dat de mijnen gezien
worden als een uiting van de vooruitgang van de dynamische mens: ‘de bodem
schreeuwt van arbeid!’, roept de ‘ik’ bevlogen. Zowel de woorden ‘schreeuwt’ en
‘arbeid’ als het uitroepteken zijn kenmerkend. Een selectie van vurige woorden en
zinsdelen waarmee dit gedicht doorspekt is, moet in dit verband zeker gegeven
worden: ‘vlammen’, ‘kracht’, ‘slurpen’, ‘vuistgevecht’, ‘woeste walm’. Dit rijtje spreekt
voor zich wanneer het vergeleken wordt met het idioom van andere Nederlandse
dichters, die gelijktijdig met Van den Bergh hun gedichten publiceren: Boutens
(‘Zingen, lief, is zich belijden’) of Gossaert (‘In de eenzame uren der eindlooze nacht’)
of Roland Holst (‘Wind en water wijd en zijd’). Het gedicht ‘Atmosferen’ toont ook
de Van den Bergh kenmerkende aandacht voor de seksualiteit (zie het fragment in
de marge).

[waar] ogen zich vast sluiten, beschaamd voor 't licht,/ klam veenslijk
sliffert en de wagen kreunt -/ als op de velden, waar deernen ze klemmen,/
graanschoven, hare liefde, in hete arm/ te brand aan haar borsten, of er
nieuw leven/ vruchtwaardig lag in zons geel, manbaar koorn,[...]
Toen dit gedicht verscheen was de lezer slechts in het proza van de naturalisten
geconfronteerd met een dergelijke provocatie van de bourgeois-moraal.
Een ander belangrijk kenmerk van Van den Berghs poëzie is de betrokkenheid
8.
bij de veranderende wereld. Dit engagement uit zich wanneer de dichter zich
verbonden voelt met de aardse werkelijkheid om zich heen. Zoals ik al eerder zei,
staat niet meer het verheven ideële, maar het gewone object centraal. Dit gewone
object dient als hulpmiddel voor de dichter bij het adequaat onder woorden brengen
van zijn houding ten opzichte van de werkelijkheid. Wanneer Van den Bergh het in
De Boog heeft over de ‘koolzwarte zon’, spreekt hij niet in (valse) beeldspraak, maar
wil hij weergeven hoe de zon, samen met alle andere ‘dingen’, door de
persoonlijkheid van de dichter verwerkt wordt. De kracht die spreekt uit de poëzie
die de expressie is van deze verwerking, hangt samen met de levenskrachtige
houding van de jonge mens in tijden van maatschappelijke revolutie. Voor Van den
Bergh bestaat er een verband tussen de maatschappelijk roerige tijden van
ingrijpende veranderingen (het begin van de twintigste eeuw) en een krachtige,
vitalistische poëzie.

8.

De fragmenten zijn afkomstig uit respectievelijk ‘Atmosferen’ en ‘Nocturne’ (beide uit De Boog)
en ‘Wacht’ (De spiegel).
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De studiën: de opvoedende waarde der boeien
Alle aspecten van Van den Berghs poëzie zijn terug te vinden in de ‘Studiën’, die
hij publiceerde in Het getij. De dichter heeft het in zijn opstellen echter niet gelaten
bij het omschrijven van zijn literaire habitus. Zijn theoretisch werk heeft ook een min
of meer polemische functie. Van den Bergh schreef zijn ‘Studiën’ nadat de
belangrijkste dichtbundel, De boog, het licht had gezien. De poëzie, zoals hij die
voorstond, was er dus al. Aan de toon van de essays is dat goed te merken. Als
Van den Berg in Nieuwe tucht de suprematie van de zin boven het woord verkondigt,
zegt hij:

Ge ziet hoeveel moeilijker alweer de eigenlijke kunst van het dichten wordt in de
handen der jongsten die met alle kracht weigeren, een zelfstandig en naar believen
rekbaar karakter van het woord te erkennen. Ge ziet verder, hoe ver de oudere
bestrijder mistast, wanneer hij hun voorwerpt dat ze uit gemakzucht van de zoo
opvoedende waarde der boeien en van het dwangbuis afzien en de brutale vrijheid
verkiezen boven de klassieke goddelijkheid van den metronoom.
Dit citaat is tekenend voor de manier waarop de theoreticus Van den Bergh zich
opstelt in zijn ‘Studiën’. Het impliceert niet alleen dat de nieuwe poëzie er al is, maar
het typeert ook Van den Berghs verdedigende houding. Zijn opstellen begeleiden
de nieuwe poëzie. Hij wil het - in naam van zijn generatiegenoten - opnemen tegen
de conservatieve houding van de ouderen. Deze ouderen beschuldigen Van den
Berghs collega's van ‘gemakzucht’. Hij wijst de ‘oudere bestrijders’ erop dat de
‘jongsten’ krediet verdienen, omdat de ‘eigenlijke kunst van het dichten’ zoveel
moeilijker voor hen is. Zij hebben een begin gemaakt met een nieuwe kunst. Aan
dit begin heeft Van den Bergh met zijn bundel De boog een zeer belangrijke bijdrage
geleverd. Na publicatie van deze gedichten is hij eerder advocaat dan leider van
de nieuwe generatie geweest. Het belang van de ‘Studiën’ wordt dan ook niet alleen
bepaald door de inhoud, maar zeker ook door het beoogde effect ervan. Zoals de
leider Marsman zijn legerorders uitvaardigde, zo pleitte de ‘advocaat’ Van den Bergh
in het moeizame proces dat moest leiden tot acceptatie en continuering van de
nieuwe poëzie.
De opstellen over literatuur die Van den Bergh schreef, moeten om twee redenen
geheel los gezien worden van zijn gedichten. Ten eerste wordt in de ‘Studiën’ geen
verantwoording van Van den Berghs eigen gedichten gegeven, zoals men geneigd
is te veronderstellen. Er is veeleer sprake van een verdediging van de poëzie van
een hele generatie tegen de kritiek van de ‘ouderen’. Ten tweede is er een belangrijk
verschil tussen de ideeën die blijken uit de poëzie en de ideeën zoals die zijn
geformuleerd in de ‘Studiën’. Uit Van den Berghs theoretische werk blijkt dat hij er
opvattingen op na hield, die we nu ‘autonomistisch’ noemen. In zijn expressieve,
maatschappij-betrokken gedichten is die oriëntatie niet terug te vinden. De
geëngageerde, vurige, expressieve poëzie lijkt onverenigbaar met de strikt
modernistische opvattingen uit de ‘Studiën’.
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‘Vogels van veelerlel pluimage’

Nu gebleken is dat Van den Bergh in zijn werk verschillende tradities combineert,
ligt het voor de hand te zoeken naar de mogelijke bronnen waaruit hij geput heeft.
Dit is echter geen eenvoudige zaak. Uit briefwisselingen met vrienden is op te maken
dat Van den Bergh in de jaren van De boog en De spiegel niet kon bogen op een
indrukwekkende belezenheid. In zijn tamelijk geringe belangstelling voor de literatuur
was hij exclusief Frans georiënteerd. Hij kende de poëzie van symbolisten als
Laforgue en Rimbaud. Dit verraadt zich vooral in sfeer-aanduidende passages als
‘transblauw en gloedrood’, ‘het bos is paars: vergiftigd’, ‘Nimfen, bloemwit’ of ‘De
9.
harten grijzen’ waarin de kleuren refereren aan een min of meer ‘traditionele’
associatie, en niet - zoals bij voorbeeld in Marsmans ‘Delft’ of op het beroemde
schilderij Blauw paard van Mare - een geheel vreemd en van de context afhankelijk
beeld oproepen.
Het zou echter al te gemakkelijk zijn te spreken over Franse invloeden op het
werk van Van den Bergh. Er zijn bij voorbeeld ook overeenkomsten aan te wijzen
tussen gedichten uit Menschheits-dämmerung (een bloemlezing uit de Duitse
expressionistische poëzie) en werk van de Nederlandse dichter, terwijl Van den
10.
Bergh voor 1925 nooit Duitse poëzie las. In dit geval kan er dus zeker geen sprake
zijn van beïnvloeding, terwijl er wel overeenkomsten zijn.
Van den Berghs poëzie is - zoals alle poëzie - geworteld in een cultuur. Dit is de
cultuur van de schrijver; het totaal aan conventies, tradities en kennis waaraan hij
zich gebonden voelt. Wanneer een dichter, zoals Van den Bergh, bekend is met de
gedichten van Verlaine, dan behoort Verlaines poëzie, en dus een zeker symbolisme,
tot zijn cultuur. Als bekend is dat het werk van Apollinaire tot de cultuur van Van
den Bergh behoort, is het verleidelijk te spreken over directe ‘invloed’ van de Franse
op de Nederlandse dichter. Men kan immers spreken over hun beider aandacht
voor tamelijk ‘alledaagse’, wereldse onderwerpen, zonder te spreken over Apollinaires
surrealistische gerichtheid, die bij Van den Bergh niet terug te vinden is. Zowel in
het geval van Verlaine, als in dat van Apollinaire kan men beter geen uitspraken
doen omtrent ‘beïnvloeding’ van Van den Bergh. De aantoonbare verwantschap is
ook anders te verklaren, namelijk uit de analoge levensomstandigheden van de
9.

10.

Met het gebruik van de term ‘engagement’ wil ik geen gelijkenis suggereren tussen de
maatschappelijke betrokkenheid van Van den Bergh en het activistische, politieke engagement
van de Vlaamse expressionist Van Ostaijen. Van den Berghs gedichten verraden geen politieke
betrokkenheid.
Dit wordt aangetoond in de Van den Bergh-documentatie van Meijer.
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verschillende dichters. De snelle maatschappelijke ontwikkelingen dragen juist in
het begin van deze eeuw (de Russische revolutie, de Eerste Wereldoorlog, de
technische innovatie) een sterk internationaal karakter. In heel Europa leeft dezelfde
problematiek.
Natuurlijk geef ik met deze generalisatie een verklaring voor niets anders dan de
verwantschap tussen verschillende dichters. Iedere nationale literatuur verwerkt
aspecten uit andere culturen steeds op een geheel eigen wijze. Dit geldt zeker voor
Nederland, waar de literatuur een sterk individualistische traditie kent. Epigonisme
is in de Nederlandse literaire wereld de grootste misdaad, en ‘groepen’ of
11.
‘bewegingen’ hebben eigenlijk nooit lang bestaan.

11.

Eén van de belangrijkste ‘groepen’, de ‘Vijftigers’, heeft er steeds op gehamerd dat ze niet
als ‘groep’ beschouwd wilde worden. Er is een gemeenschappelijke doelstelling (‘er is een
lyriek die wij afschaffen’), maar de dichters voelen zich tekort gedaan, wanneer er over een
coherent geheel gesproken wordt.
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Dit individualisme steekt ook bij Het getij de kop op. In een brief uit 1956 schrijft Van
den Bergh:

Het Getij [...] was een ongelijkmatige hoeveelheid of stroom van literaire kopij,
afkomstig van ontevreden vogels van velerlei pluimage, die neerstreken ergens
waar een dilettantistische hand klaar stond om vogelvoer te strooien.
In Van den Berghs poëzie, waarin de overgang wordt ingezet van oudere, verheven
verzen naar een nieuwe, vitale poëzie, zijn symbolistische en expressionistische
kenmerken met elkaar verenigd en verwerkt tot een geheel eigen soort literatuur.

Schoorsteenmantelspreuken
Nadat Van den Bergh jarenlang gezwegen had, bracht hij in de vijftiger jaren nog
vijf dichtbundels uit. Toen dit latere werk verscheen, waren de ogen van de literaire
wereld gericht op de verrichtingen van de Vijftigers. Vergeleken met de gedichten
van Lucebert, Kouwenaar en Hanlo doen regels als ‘Herinner je dien ochtend aan
de kust’ of ‘Eenmaal moet het verlichte uur toch heersen’ (Kansen op een wrak,
1957) nogal verouderd aan. Toch is er, voordat aangetoond werd dat een fors aantal
van de gedichten in de vijf bundels uit de jaren vijftig en zestig niet oorspronkelijk
is, maar slechts ‘gebrekkig vertaald’ (Helsloot), door de kritiek gunstig gereageerd
op Van den Berghs naoorlogse werk.
Gerespecteerde critici als Stuiveling en Vestdijk waarderen dit deel van het oeuvre
meer dan De boog en De spiegel. Vestdijk schrijft in een recensie van Het litteken
van Odysseus (1950) dat ‘bij deze late wedergeboorte wel niemand aan een reprise
van het Twintiger expressionisme [zal] willen denken’. Toch herkent hij de
‘pracht-lievende metafoor’ uit De boog en De spiegel. In het naoorlogs werk zijn de
metafora ongetwijfeld net zo ‘prachtlievend’ als in (vooral) De boog. Ze zijn echter
veel minder spontaan, veel minder krachtig en veel minder direct. Erger nog: ze zijn
clichématig. Het belangrijkste verschil tussen Van den Berghs vroege en late poëzie
wordt veroorzaakt door het enigszins bezadigde karakter van de latere gedichten.
Het levenslustige, zo kenmerkend voor de gedichten in Het getij, is nauwelijks nog
terug te vinden in schoorsteenmantelspreuken als deze uit Verstandhouding met
de vijand, zijn vijfde bundel:
De waarheid ligt gestrekt
op een bed van verachting
zonder laken of dek
Elk loopt er over heen.

Nederlands expressionisme
In 1917 had Van den Bergh met zijn gedichten van ‘de drift’ en ‘de sprong’ een begin
gemaakt met een voor Nederland volslagen
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nieuwe poëzie. Toen anderen rond 1921 de leiding van hem overnamen, zweeg
Van den Bergh. Dertig jaar later probeerde hij, veel te laat en met inmiddels
achterhaalde poëzie terug te komen in de publiciteit. Dat hij daarbij steunde op het
werk van - naar hij dacht - volslagen onbekende buitenlandse dichters en dat hij
ondertussen in interviews en brieven ijverig werkte aan zijn eigen literaire mythe,
heeft er uiteindelijk toe geleid dat literatuur-historici zich niet hebben beperkt tot het
‘in allerlei knikkebollende toonaarden’ nakletsen van Marsmans voorspellende
woorden. Men heeft echter over het hoofd gezien dat Van den Bergh in zijn oeuvre
twee geheel verschillende literaire opvattingen tegelijk verkondigt: de autonomistische
en de expressieve.
12.
De dichter reageerde op de schokkende gebeurtenissen in de maatschappij
met een expressieve poëzie vol kracht en spanning. Zijn creatief werk, waarmee
definitief een einde gemaakt moest worden aan een literatuur waarin de jonge
generatie was uitgelezen, is het product van een bepaalde tijd. Maar de kracht van
de literatuur die in deze tijd ontstond, is nog altijd niet uitgewerkt. De dichter is
‘volbloed kind van zijn tijd, zingende de cantieken der tijdeloosheid’, aldus Van den
Bergh.
Van den Berghs ‘Studiën’, die geschreven zijn tussen 1918 en 1921, komen, net
als de gedichten, voort uit de reactie van de dichter op zijn tijd. In de literatuur, zo
meende Van den Bergh, was er onvoldoende voortgebouwd op de fundering die
hij, samen met anderen, rond 1917 in Het getij had gelegd. In de korte inleiding die
hij aan Nieuwe tucht liet voorafgaan, zegt Van den Bergh over deze periode: ‘Wij
schreven toen 1918 tot 1921 en het geestelijk ontwaken, dat uit den oorlog werd
verwacht, draalde hier te gebeuren’. De boodschap die Van den Bergh (in zijn rol
van advocaat) hier voor de lezer heeft, is door Marsman in zijn NRC-recensie
‘knikkebollend’ herhaald.
Daarenboven verkondigde de dichter in de ‘Studiën’ autonomistische opvattingen
die een groot deel van de literatuur van de twintigste eeuw bepaald hebben. Van
den Bergh formuleerde expliciet de belangrijkste literaire opvattingen die in zijn tijd
(zowel bij hemzelf als bij anderen) opkwamen. De ‘Studiën’ voegen een extra,
autonomistische dimensie toe aan het expressieve dichterschap van Van den
13.
Bergh. Aan deze nieuwe impulsen zijn de ideeën achter het werk van veel moderne
auteurs sterk verwant.
Van den Bergh vertolkte een sturende rol in de ontwikkeling van het
expressionisme in Nederland. Zijn verwerking van de internationale symbolistische
traditie, samen met zijn houding ten opzichte van de snel veranderende maatschappij
en een gezonde dosis Nederlands individualisme hebben de aanzet gegeven tot
een Nederlands expressionisme. Van dát resultaat heeft vooral collega Marsman
de vruchten geplukt.

12.

13.

De oorlogsdreiging die Europa lang in haar greep heeft gehad, is één van de factoren die de
aard van de vroeg- twintigste-eeuwse poëzie heeft bepaald. Toen Van den Bergh de gedichten
uit De spiegel schreef (1918-1922), was de oorlogsdreiging voor Nederland voorbij. In De
spiegel staat echter poëzie die in kracht en spanning niet onderdoet voor de gedichten uit De
boog. De dreiging van oorlog was voorbij, het besef van de grote maatschappelijke
veranderingen niet. Om dat besef gaat het blijkbaar.
Met andere woorden: er bestaat wezenlijk verschil tussen de poëtica zoals die tot uiting komt
in de poëzie, en de poëtica die ligt opgesloten in de ‘Studiën’.
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Pokerspel met melodieën
Intertekstualiteit bij Igor Stravinsky
Bertram Mourits
Talking about music is like dancing about architecture.
(Elvis Costello)
Igor Stravinsky (1882-1971) is de meest invloedrijke componist onder de
hedendaagse componisten. Het is nauwelijks mogelijk te componeren zonder
gedeeltelijk in zijn voetsporen te treden. Stravinsky zelf raadde veel van zijn
tijdgenoten aan te luisteren naar (en te leren van) Bach, Verdi, Tsjaikovsi en
vele andere componisten, waarvan hij zelf ook het nodige geleend heeft. Over
Stravinsky's bronnen en invloeden: is de vuurvogel een nachtegaal of toch
een papegaai?
In Willem Brakmans Een weekend in Oostende komt een kolonel voor die de
hoofdpersoon (Blok) bijzonder aan Stravinsky doet denken: ‘Nog maar kort tevoren
had hij [Blok] de macabere kop groot in de krant zien staan, omdat de componist
een stuk had gemaakt dat Jeu de cartes heette; de vetgedrukte combinatie van
muziek en kaartspel had hem toen bijzonder onaangenaam getroffen, zonder dat
hij kon zeggen waarom.’ (Een weekend in Oostende, p. 89)

Jeu de cartes is niet het enige kunstwerk waarnaar in Een weekend in Oostende
wordt verwezen. Het boek is vol van muziek (Schuberts Seligkeit, de wals ‘Gold und
Silber’ van F. Lehár), film (The Prisoner of Zenda) en literatuur (het kinderboek
Kruimeltje, De stille lach van Nico van Suchtelen). Blok wordt ontroerd door Schubert,
hij droomt ervan Kruimeltje te zijn, maar Jeu de cartes treft hem onaangenaam.
Waarom?
Men heeft een neus. Die neus ruikt en kiest. Een kunstenaar is gewoon
1.
een soort varken dat truffels opsnuffelt.
Jeu de cartes (1936) is een van Stravinsky's minder bekende balletten. Anders dan
het beroemde drietal De vuurvogel, Petroesjka en Le sacre du printemps is het geen
repertoirestuk geworden. Dit is eigenlijk een beetje merkwaardig: het is een redelijk
toegankelijk en bijzonder grappig stuk. Het ballet is een ‘kaartspel in drie ronden’.
In het begin van elke ronde worden vanzelfsprekend de kaarten gedeeld, drie keer
klinkt dezelfde melodie. Ook elders in het stuk keren steeds dezelfde melodieën in
een steeds wisselende context terug, zoals in het pokerspel steeds dezelfde kaarten
terugkeren. In een pokerspel worden geen nieuwe, nog onbekende kaarten gebruikt.
En Stravinsky heeft in Jeu de cartes niet van nieuwe, nog onbekende melodieën
gebruik gemaakt.
Het is een amusante bezigheid om in het bijzijn van een kenner van klassieke
muziek, naar Jeu de cartes te luisteren. Zeker wanneer zij Stravinsky's ballet nog
niet kent (dat soort ‘kenners’ bestaat, ik merkte al op dat dit geen enorm bekend
stuk is), zal zij regelmatig verrast opkijken: ‘hé, dat is Tsjaikovski’, misschien zelfs:
‘Beethoven, achtste symfonie, tweede deel’, of ‘is dat niet de ouverture van De
barbier van Sevilla?’ etcetera. Deze muziekkenner zal gelijk hebben. En ongelijk.
Elk fragment zit ook in Jeu de cartes, in een context die van niemand anders dan
Stravinsky kan zijn.
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Het is typisch twintigste-eeuws om in muziek ‘letterlijk’ te citeren. (En niet alleen
in muziek!)
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Karikatuur van Stravinsky door Walt Disney (1939).

Het hoogste wat een hedendaagse componist kan bereiken, is een eigen, hoogst
persoonlijke samenvatting van de muziekgeschiedenis te geven. Alles is al eens
geschreven, en zelfs het toeval en de stilte zijn al gecomponeerd (door John Cage).
Het is als in een kaartspel: alle kaarten zijn er en hebben hun vaststaande waarde,
de spelers kunnen alleen nog proberen hun eigen spelletje te spelen.

Het is de ware taak van de kunstenaar om oude schepen op te kalefateren.
Wie meent dat ik in de vorige paragraaf Stravinsky ‘ontmaskerd’ heb, heeft weinig
van moderne muziek begrepen. Om te beginnen heeft Stravinsky natuurlijk genoeg
eigen melodieën geschreven. Bovendien, en dat is belangrijker, bestaat de
romantische originaliteitseis niet meer. (Ook niet in de achttiende eeuw overigens:
Bach maakte er geen geheim van een groot bewonderaar van Vivaldi te zijn. Voor
zijn vioolconcerten gebruikte hij de vorm die Vivaldi bekend had gemaakt.) Het past
in dit beeld dat Stravinsky ook een paar directe bewerkingen heeft gecomponeerd.
Andriessen en Schönberger merken in de inleiding van Het apollinisch uurwerk
terecht op ‘dat het onderscheid tussen zogenaamde bewerkingen en zogenaamde
oorspronkelijke composities niet relevant is.’ Met de bronnen voor zijn ‘oorspronkelijke
muziek’ sprong hij niet wezenlijk anders om dan met de muziek die hij ‘bewerkte’.
Vanaf 1939 tot zijn dood in 1971 heeft Stravinsky in de Verenigde Staten gewoond.
In 1941 al, toonde hij zich een goed Amerikaan. Hij maakte een bewerking van het
Amerikaanse volkslied The Star-spangled Banner, serieus denkend dat zijn
arrangement door het Congres aangenomen zou worden als standaardversie. Over
deze bewerking is hij (de kwaliteit van het origineel buiten beschouwing latend) niet
ontevreden: ‘ik weet niet of mijn bewerking nog uitgevoerd wordt; men zou er goed
aan doen, want ze haalt het best mogelijke uit het materiaal en is in elk geval beter
dan alle andere versie die ik hoorde. (Mijn eigendunk is in dit geval bescheiden
genoeg.)’
Maar zijn versie was veel te interessant voor de Amerikanen. Toen hij het stuk in
Boston (nota bene de eerste Amerikaanse stad waar Stravinsky voet aan de grond
kreeg) dirigeerde, diende zich een politiefunctionaris aan: dit was geknoei met
nationaal bezit, de muziek moest van de lessenaars gehaald worden, verdere
uitvoering werd verboden. Stravinsky was strafbaar. Het is misschien geen toeval
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dat hij er op de foto die de Amerikaanse immigratiedienst van hem maakte, uitziet
als een gearresteerde verdachte.
Amerika heeft hem wel vaker slecht begrepen. Er werd een film gemaakt naar
aanleiding van De vuurvogel. In een rechtszaak over copyrights was hij kansloos:
in de Verenigde Staten was zijn muziek niet beschermd. (Daar had Walt Disney al
eerder profijt van gehad toen hij Le sacre du printemps voor de film Fantasia
gebruikte. Het was louter uit beleefdheid dat hij de componist zesduizend dollar
betaalde.) Stravinsky wist waarschijnlijk wel dat hij kansloos was, maar het ging
hem vooral om de wansmaak waarmee Hollywood te werk was gegaan: ‘wil je wel
geloven dat er een papegaai op de affiche staat? Ik zou niet geklaagd nebben, als
het maar een nachtegaal was geweest.’
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Iedereen die iets nieuws maakt, brengt schade toe aan iets ouds.
Voor de muziek van het ballet Pulcinella (1920) had hij ook een voorbeeld: de muziek
van Pergolesi (1710-1736). Het ballet had bij de eerste uitvoering zelfs als ondertitel:
‘Muziek van Pergolesi, georkestreerd en gearrangeerd door Stravinsky’. Die ondertitel
verdween, ondanks het feit dat Stravinsky in dit stuk méér leent dan nu en dan een
melodietje. De opbouw, de aard van de bezetting en nagenoeg alle melodieën
komen rechtstreeks uit de muziek van Pergolesi. Een logisch gevolg van zijn
werkwijze: hij componeerde op de originele bladmuziek, alsof hij een eigen werk
aan het corrigeren was. Toch is het verdwijnen van die ondertitel terecht. Stravinsky
heeft zich de muziek zozeer eigen gemaakt, dat luisteren naar de originele muziek
betekent: ‘luisteren naar een arrangement in achttiende-eeuwse stijl van een
2.
compositie van Stravinsky.’ Stravinsky is erin geslaagd de melodieën en harmonieën
van de componist te behouden, maar zijn persoonlijkheid weg te componeren. De
muziekgeschiedenis is dit karwei aan het afmaken. Een groot deel van de muziek
waarop Stravinsky zich voor Pulcinella gebaseerd heeft, blijkt niet van Pergolesi te
zijn. Hoe meer er onderzocht wordt, hoe kleiner dat oeuvre wordt. Alleen zijn Stabat
Mater is en blijft van Pergolesi: hiervan is het handschrift overgeleverd. De bekende
Concerti armonici bij voorbeeld, blijken door een Nederlander gecomponeerd te
zijn: graaf Unico Wilhelm van Wassenaer (1692-1766). Pergolesi verdwijnt steeds
meer uit Pulcinella.

Ik heb het geluk heel weinig geheugen te hebben, wat me in staat stelt
om bij elke nieuwe stap die ik in mijn leven zet het verleden te vergeten.
Stravinsky is nooit terughoudend geweest in het vertellen over zijn techniek en zijn
bronnen. Hij heeft zijn hele leven interviews gegeven en ook in brieven is hij zeer
mededeelzaam. Er is echter een onderwerp dat hij angstvallig lijkt te vermijden: de
invloed van de Russische volksmuziek. Hij geeft ontwijkende antwoorden, of doet
de zaak af met een dooddoener, zoals ‘volksmuziek mag je niet uit de context halen’,
niet vermeldend waarom dat met de muziek van bij voorbeeld Beethoven wél mag.
Stravinsky's commentaar heeft meestal betrekkking op de techniek van het
componeren. Hij hecht grote waarde aan vakmanschap en het is geen schande om
van andere componisten te leren. Hij gebruikt andermans melodieën dan ook bewust
als materiaal. Mogelijk is het anders met de Russische volksmuziek. Hij is met deze
muziek opgegroeid, die invloed staat veel dichter bij hemzelf en heeft wél met zijn
persoonlijkheid te maken. Hij hanteert ze veel minder bewust en wil ze misschien
zelfs kwijtraken. Wanneer zijn anti-communisme op zijn sterkst is, wil hij niets meer
met zijn moederland te maken hebben. Zijn poging het officiële arrangement van
The Star-spangled Banner te maken, is serieus te nemen: hij wilde veel liever
Amerikaan zijn.
De wens af te rekenen met zijn invloeden verklaart misschien ook De
merkwaardige houding tegenover Ravel en Skrjabin die vooral belangrijk waren
voor zijn vroege werk. Ook deze invloeden loochent hij; Skrjabin wordt spottend
‘ons plaatselijk genie’ genoemd en Ravel vindt hij, in vergelijking met Satie, ‘heel
gewoon’.
Maar het verschil is (misschien) al duidelijk. Het werk van Tsjaikovski, Beethoven,
Rossini etcetera, noemde ik ‘bronnen’. Ravel, Skrjabin en de Russische volksmuziek
zijn invloeden. En beïnvloed worden door muziek is iets anders dan gebruik maken
van muziek. Van een bron wordt eenvoudig gebruik gemaakt, van een belangrijke
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invloed moet hij zich losmaken. En daarom laat hij zich denigrerend uit over Ravel
en Skrjabin.
Ook De Russische volksmuziek is een invloed die zó belangrijk is, dat hij er geen
analytische afstand van kan nemen. Die invloed kan hij minder eenvoudig ontkennen,
ze hoort bij de cultuur waaruit hij voortkomt. De volksmuziek is een oncontroleerbare,
ongrijpbare invloed waarmee hij minder makkelijk afrekent dan met een ‘plaatselijk
genie’ als Skrjabin: mogelijk gaat hij daarom juist dát gespreksonderwerp consequent
uit de weg.
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Niets is moeilijker om over te praten dan muziek.
En zoals Stravinsky zich ongemakkelijk lijkt te voelen wanneer de Russische
volksmuziek ter sprake komt, zo voelt de hoofdpersoon uit Een weekend in Oostende
zich ongemakkelijk wanneer hij geconfronteerd wordt met Jeu de cartes: de mogelijke
verklaring die ik voor Stravinsky gaf, is ook toepasbaar op Blok.
Jeu de cartes is een pokerspel waarin melodieën als kaarten gebruikt worden.
En wat is Een weekend in Oostende eigenlijk anders dan een verzameling
verwijzingen naar andere teksten (in de ruimste zin van het woord), kortom een
‘pokerspel’ waarin teksten als kaarten gebruikt worden. Blok is een papieren
personage dat alleen bestaat bij de gratie van de teksten waarnaar verwezen wordt.
Het is alleszins verklaarbaar dat Blok zich ongemakkelijk voelt bij ‘de vetgedrukte
combinatie van muziek en kaartspel’ (Een weekend in Oostende, p. 98). Die
combinatie lijkt veel te veel op hemzelf, hij is op een vergelijkbare manier opgebouwd.
Jeu de cartes heeft op een ongrijpbare wijze met zijn eigen bestaan te maken.

Het gevaar schuilt niet in het lenen van clichés. Het gevaar schuilt in het
maken van clichés.
Ingmar Bergman regisseerde in 1961 Stravinsky's opera The Rake's Progress
(1951). Hij had goed begrepen hoe Stravinsky te werk ging: ‘wie naar Stravinsky
luistert, hoort reminiscenties aan de hele muziekgeschiedenis. Maar hoewel hij alles
gebruikt, heeft hij zijn eigen ideeën, een eigen visie.’
De luisteraar kan dan ook talloze melodieën ontdekken die niet oorspronkelijk
van Stravinsky zijn. Stravinsky maakt muziek over muziek. Maar het resultaat is
steeds onmiskenbaar muziek van Stravinsky, waarin het belang van zijn originelen
minimaal is. Het is daarom niet overdreven om Stravinsky de origineelste van de
moderne componisten te noemen.

Eindnoten:
1. De tussenkopjes zijn uitspraken van Stravinsky.
2. Een citaat uit het belangrijke, reeds genoemde boek over Stravinsky van Louis Andriessen en
Elmer Schönberger, Het apollinisch uurwerk; over Stravinsky, De Bezige Bij, Amsterdam 1983.
Elmer Schönberger besteedt vaker aandacht aan intertekstualiteit in hedendaagse muziek
(recentelijk in zijn rubriek ‘Het gebroken oor’. In: Vrij Nederland (kleurenbijlage), 24 maart 1990
(over John Adams) en 12 april 1990 (over Stravinsky)).
Naast het boek van Andriessen en Schönberger heb ik gebruik gemaakt van: Vera Stravinsky
en Robert Craft, Stravinsky in Pictures and Documents, Hutchinson, London 1979.
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Trans
in de torentransen huist de satan
spelend met de wijzers van
de grote klok [...]
(Rutger Kopland)

De poëzie en de dood
Dichters hebben zich altijd tegen de vergankelijkheid verzet. Woorden, wanneer ze
eenmaal op papier staan, zullen blijven. Dit is de rechtvaardiging voor menig
dichterschap. Gedichten overwinnen de dood.
Wat wil een nog ongepubliceerde dichter die zijn pogingen laat beoordelen door
eigenwijze redacties en strenge uitgevers anders dan een beetje Onsterfelijkheid?
En de grote voldoening, die het zien van de eigen woorden in druk geeft, ligt toch
voor een belangrijk deel in het besef Vereeuwigd te zijn.
Al in 1657 heeft Joan Six van Chandelier dit streven op treffende wijze geïroniseerd.
In zijn gedicht ‘Op het konterfeitsel van mijn vaader saaligher’ merkt hij op dat een
schilderij het weliswaar ‘eeuwen lang’, maar toch niet eeuwig zal volhouden. Maar
een portret op papier, daarentegen,
[...] sterft nimmermeer.
Aldus zal, zonder roemery,
De vaader, door de Poësy,
Van my, syn soone, nooit vergaan.
Want Persius, en Marsus staan.

De ironie schuilt in de laatste regel. Kent ú Persius en Marsus? Begrijpelijk. Van
deze schrijvers uit de oudheid is weinig overgebleven. Van Persius weten we dat
hij een schrijver moet zijn geweest, omdat hij op enkele plaatsen als zodanig
genoemd wordt: alleen zijn naam is overgeleverd. Van Marsus bestaan nog slechts
enkele fragmenten van hekeldichten. Six geloofde niet aan de eeuwigheid van wat
geschreven is.
Het fragment dat boven dit stukje geciteerd is, is ook geschreven bij de dood van
een vader. Het is het eerste in een cyclus van vier gedichten uit Het orgeltje van
yesterday. Ook in deze gedichten staat de vergankelijkheid centraal. De dichter
benadrukt echter niet het (al dan niet) eeuwige karakter van het geschreven woord,
maar de eigen tijdelijkheid. Het is de dood van zijn vader die hem doet beseffen dat
ook hij oud zal worden, en uiteindelijk zal sterven. Wanneer hij de regenjas van zijn
vader krijgt, wordt dit pijnlijk duidelijk:
Oud
en zwak zou ik worden, in deze
plooien zou mijn huid gaan hangen
om mijn knoken.

Zijn kindertijd is verdwenen, hij is nu zelf vader, móet vader zijn. En eens zullen zijn
kinderen over hém spreken, zoals hij en zijn broers nu over hun vader spreken: met
een kelder vol drank en een kist sigaren bij de hand, de vader ‘tastbaar als de as/op
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onze uitstekende costuums.’ Dat moment komt met satanische zekerheid dichterbij.
Tegen de wijzers van de grote klok is niet te vechten. Gelukkig heeft Kopland dat
opgeschreven.
BERTRAM MOURITS
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Het einde van de schrijfmachine
Op donderdag 5 april overleed Nico Scheepmaker, de schrijfmachine, onverwacht,
maar vooral veel te vroeg. De tomeloze werkdrift die zijn bestaan was, had hem
geveld. Een fenomeen uit literair Nederland verdween. Wat bleef is de herinnering
aan een opmerkelijk man.
Tijdens mijn diensttijd heb ik twee maal wacht gelopen in Harderwijk, bij de
inlichtingendienst. Dat was een verplichting die iedere onderofficier tenminste
eenmaal moest vervullen. Mijn reputatie snelde mij al vooruit, en zelfs de
commandant van de eenheid kwam naar mij kijken toen ik het kazerneterrein betrad.
Het was wat: een anarchist in dienst. En dan nog wel eentje die zijn bek niet kon
houden. Mij werd te verstaan gegeven dat men mij reeds bij voorbaat door had.
De kazerne in Harderwijk is, voor zover ik mij herinner, een op Colditz gelijkend
grauw hoog gebouw rond een rechthoekige betegelde binnenplaats, waarop je
iemand aan kon horen komen tikken. Er ging een naargeestige sfeer van uit.
Het wachtlopen bestond uit het om de twee uur afleggen van een vaste route, die
mij eenmaal werd voorgedaan door een dikke sergeant-majoor die mijangstvallig
in de gaten hield. Hij vond het maar niets, zo'n langharige oproerkraaier, en ook
nog een soort intellectueel, daar hadden ze in het verleden al een hoop gelazer
mee gehad.
Ik dwaalde door de duistere gangen van het voorwereldlijke gebouw en waande mij
in een andere wereld, en misschien wel op een andere planeet, die ook beangstigend
was: zo moest een analfabeet zich voelen in een winkelstraat vol onleesbare uit-

Nico Scheepmaker kijkt toe vanaf de zijlijn tijdens de uitreiking van de Geert-Jan
Lubberhuizenprijs (1989). Foto: Kees-Jan Backhuys.
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hangborden. Overal stonden aanwijzingen in cyrillisch schrift, en twee van de lange
vleugels bestonden aan een zijde vrijwel geheel uit boekenkasten vol Russische
geschriften. Aan de wanden hingen zelfs gedetailleerde stafkaarten van het Russisch
grondgebied, en op de tafels lagen onleesbare kranten. Niet dat ik de teksten niet
kon lezen; door mijn geobsedeerdheid met codes en geheimschriften wist ik wel
waar de letters voor stonden, maar de woorden achter de klanken zeiden me niets.
Ik kende, naast njet, alleen pravda, dat waarheid moest betekenen, maar dat woord
zag ik nergens.
Toen richtte de majoor het woord tot mij. Dat hij gehoord had dat ik een
boekenwurm was. Of ik dan wist dat Nico Scheepmaker hier had gediend. Dat wist
ik niet, maar later heb ik het me vaak herinnerd. In dit vreemde gebouw had
Scheepmaker dus Russisch geleerd, en ik denk dat hij misschien wel de enige
militair geweest is die ooit iets nuttigs met die hem van staatswege opgedrongen
kennis heeft gedaan. Eenmaal terug in de burgermaatschappijging hij dissidenten
helpen, hij bemoedigde en ondersteunde ze en bracht witte chocola voor ze mee.
Een maal trok ik op mijn nachtelijke omzwervingen door het gebouw een verkeerde
deur open, en zag daar in het halfduister mannen rond een tafel zitten met
koptelefoons op. Die deden niets anders dan continu Russische radiozenders
afluisteren. Zo moet Scheepmaker ook uren gezeten hebben, met fluitende
pieptoontjes spokend door zijn hoofd. Dat sombere gebouw, die andere wereld
midden in het rumoerige stadscentrum, moet een onuitwisbare indruk op hem
gemaakt hebben.
Vanaf dat moment ben ik hem eigenlijk altijd vanuit mijn ooghoeken blijven volgen.
Hoewel ik hem niet persoonlijk kende, waren er dingen in zijn karakter die ik zo goed
kon begrijpen, omdat ik ze ook, in meerdere of mindere mate, in mij heb. Zijn
bezetenheid met Ajax, zijn preoccupatie met taalspelletjes, zijn drang tot
televisiekijken, zijn ontembare lust tot het maken van lijstjes. Hij moet kaartenbakken
en floppies vol met lijstjes hebben nagelaten. Er kan, naar ik vermoed, een Book of
Lists van worden samengesteld.
Verder herinner ik mij dat hij altijd overal opdook. Bij elke literaire gelegenheid van
welk allooi dan ook, kon je hem tegenkomen. Zodoende heb ik hem nogal eens
gefotografeerd terwijl ik eigenlijk voor iemand anders kwam. Ik denk dat hij alleen
aan het aflopen van dat soort gelegenheden een dagtaak had. ‘Nico, wanneer schrijf
jij eigenlijk?’ dacht ik wel eens, want ik heb hem nooit ook maar een letter zien
opschrijven.
Begin dit jaar miste ik hem voor het eerst op de Nacht van de poëzie. Gewoonlijk
zat hij in de zaal en probeerde dan vervolgens via de backstage-ingang zijn collega's
te spreken te krijgen, hetgeen eigenlijk altijd met de nodige strubbelingen gepaard
ging. ‘Ja, maar ik ben Nico Scheepmaker’ - ‘Ja meneer, dat kan iedereen wel
zeggen.’ Maar dit jaar ontbrak hij, in de zaal en in de foyer. Het had een teken
moeten zijn.
Hij had van die typische Scheepmaker-trekjes die hem op een bijzondere wijze
uniek maakte. Zo placht hij zich vaak aan buitenlanders voor te stellen als ‘Naaiko
Shiepmeeker’; omdat hij toch al wist dat zijn naam onherkenbaar verminkt zou
worden door een foreign tongue deed hij het maar zelf, dan hield je daar tenminste
nog enige controle op.
Tim Krabbé (in NRC handelsblad, 6 april 1990) verheugt zich over het feit dat
Scheepmaker gelukkig de afbrokkeling van het communisme nog heeft meegemaakt.
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Dat wel, maar dat hij de WK-voetbal niet zal meemaken zou hem, als hij het van
tevoren geweten had, bijzonder verdriet hebben.
Om negen uur was het bericht op de AVRO-televisie. Het eerder opgenomen
programma v/h Van de rug af gezien, dat voor later op de avond stond
geprogrammeerd, en waarin hij ook nu weer te zien zou zijn, werd maar niet
uitgezonden. Dat dit volstrekt niet in de geest van de overledene was, werd
gemakshalve maar even vergeten.
Om elf uur was het bericht op de radio, en om twaalf uur ook. Om een uur was
de naam Scheepmaker uit het bulletin verdwenen; vervangen door een mededeling
over een dreigende spoor- en zuivelstaking. De actualiteit had hem verdrongen.
Alleen het Utrechts Nieuwsblad van de volgende dag
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herdacht de columnist Trijfel paginagroot. En Rinus Ferdinandusse gebruikte een
hele pagina van Vrij Nederland voor de indertijd door datzelfde blad gewipte
columnist. Toen werd het stil.
Zo gaat dat als je dood bent.
KEES-JAN BACKHUYS

De verhalen van Kantelbeen & Voordewind
Met het werk van de in 1987 overleden journalist/schrijver Eelke de Jong gaat het
zo langzamerhand dezelfde kant uit als tot voor kort met dat van Godfried Bomans.
Eens in de zoveel jaar wordt een gedeelte van het werk herdrukt, maar altijd in een
wisselende samenstelling en bij voorkeur onder een andere titel, dit voor alle
duidelijkheid.
Tot zover de overeenkomsten. Het verschil is dat men van Bomans altijd wel wat
kan krijgen, in wat voor samenstelling dan ook. Sinds enige tijd zit er zelfs een
systematiek in de uitgaven. Bomans' verhalen worden tegenwoordig namelijk
gebundeld op thema (verhalen rond feest. Sinterklaas en dergelijke). Er zijn zelfs
plannen om binnen enkele jaren te komen met een Verzameld werk, waarin alles
netjes chronologisch en van annotaties voorzien opgenomen zal worden.
De ene schrijver is echter de andere niet en er is een groot verschil tussen de
nog altijd populaire ‘volksschrijver’ Bomans en de veel introvertere De Jong. De
meeste mensen kennen hem hooguit van de tijd dat hij als schaapherder op de
Veluwe werkzaam was, of als co-auteur (naast Rijk de Gooijer) van het bekende
Koos Tak-feuilleton, dat hij overigens zelf niet tot het ‘echte werk’ rekende. Met de
populariteit van zijn eigen oeuvre is het heel anders gesteld. Het kent wel
bewonderaars, maar slechts een kleine schare en daarmee schiet je als uitgever
natuurlijk niet veel op. Dit is vermoedelijk de re-
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den dat het uitgavebeleid met betrekking tot het werk van De Jong altijd wat rommelig
is geweest. Was een boek van Eelke de Jong uitverkocht, dan kon het jaren duren
voor het werd herdrukt. In de vroege jaren zeventig verschenen er twee bundels
met ‘schetsen’; korte verhalende impressies die De Jong voor de Haagse Post
schreef, in 1978 een bundel met dagboekaantekeningen. In 1979 volgde de korte
roman Het boek van Kantelbeen. Het duurde tot 1981 voordat de eerste drie bundels
integraal herdrukt werden in de omnibus Alleen op het land. Het boek van Kantelbeen
is nooit herdrukt.
Pas acht jaar later werd een gedeelte van de omnibus, aangevuld met een selectie
uit twee latere bundels, uitgebracht bij De Bezige Bij onder de titel De verhalen.
Enige maanden daarvoor publiceerde Nijgh & Van Ditmar De man achterin, een
boek gevuld met grotendeels nooit tevoren in boekvorm verschenen materiaal,
variërend van verhalen tot reportages en literaire portretten. Zo bevinden we ons in
de tamelijk unieke situatie dat een groot deel van De Jongs werk weer toegankelijk
is, al kan men zich afvragen voor hoelang, want we kunnen niet om het wat macabere
feit heen dat zijn dood een belangrijke motor achter deze publicaties is geweest.
Vroeg of laat zal de herinnering aan Eelke de Jong weer vervagen en wat dan? Het
is opvallend hoe weinig aandacht er bij voorbeeld aan deze laatste twee boeken is
besteed, zelfs door de Haagse Post, het blad waar hij tot het laatst toe aan verbonden
is geweest.

De man achterin
De man achterin (de titel is van Hans Sleutelaar) bevat Eelke de Jong ‘in a nutshell’:
verhalen, interviews en schetsen, met de nadruk op het journalistieke werk. Hoewel
ernaar gestreefd is om doublures met uitgaven van De Bezige Bij te voorkomen,
komt in beide bundels het meesterlijke verhaal over de schrijver Jan Arends voor.
In De man achterin onder de titel ‘Jan Arends I presume’ en in De verhalen: ‘Uit de
isoleercel’. De stukken in De man achterin dateren uit de periode 1965-1987. Een
van de mooiste verhalen uit deze bundel is ‘God zelf’. ‘God’ blijkt een morsige oude
man, woonachtig in een sombere volkswijk. Hij draagt een broek met laaghangend
kruis en houdt zich in leven met spritsen en priklimonade. ‘De auto wil niet direct
starten en we kijken hem nog even na. Hij draait zich om, het grote, lege achterwerk
in zijn broek bolt in de tocht iets op, achter in het huis staat waarschijnlijk een raam
open. Dan sluit god de deur achter zich.’
Daarnaast bevat het boek meer journalistiek werk. De grens tussen het één en
het ander is bij Eelke de Jong eigenlijk niet zo goed te trekken. Zijn schetsen waren
vaak gebaseerd op eigen observaties en in zijn journalistieke werk zat dikwijls een
grote dosis fantasie. Sommige van zijn interviews bij voorbeeld laten zich lezen als
een verhaal. Ook in het dagelijks leven had hij de neiging de dingen mooier of
interessanter te maken dan ze in werkelijkheid waren. Je moest soms oppassen
met wat hij zei en het waarheidsgehalte van zijn verhalen controleren voordat je ze
verder kon vertellen. Zo vertelde hij mij ooit over zijn roman De begoocheling dat
er al zo'n twintig bladzijden af waren, maar hij moest het nog wat ‘omwerken’. Toen
ik na zijn dood de aantekeningen voor de roman doorkeek, omdat ik bij de
samenstelling van De man achterin betrokken was, zag ik dat er hooguit vijf
bladzijden op papier stonden.
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De verhalen
De verhalen is een wat misleidende titel, omdat het boek in de verste verte niet alle
verhalen bevat, die De Jong ooit geschreven heeft. In deze bundeling is een selectie
uit vijf eerdere uitgaven opgenomen, verschenen in de periode 1971-1984. De
meeste stukken staan in verband met het landleven. Een vrij radicale breuk komt
er opeens bij de laatste afdeling, waar de natuur het veld moet ruimen voor de stad
met haar verveelde en gedesillusioneerde inwoners. Deze laatste afdeling bevat
verhalen uit De kunst van het lassowerpen (1984), die voor een groot deel stammen
uit het eind van jaren zeventig en geschreven werden voor NRC Handelsblad. De
verhalen uit de andere afdelingen zijn een stuk ouder.
Erg fraai zijn dikwijls de zinnen waarmee De Jong zijn verhalen besluit. Ze laten
het einde vaak open, ze zijn niet bedoeld als mooie afronding van een geschiedenis,
omdat er in de ‘werkelijkheid’ meestal evenmin sprake is van ‘mooie afrondingen’.
Het is hem niet te doen om complete verhalen
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met kop en staart, vandaar ook de term ‘schetsen’. Het is de stijl, de observatie,
waar het bij De Jong in feite om gaat. Mooi is het slot van ‘Als ze je aankijkt’. De
ik-figuur is getrouwd en brengt een bezoek aan een vriendin waar hij wel wat in ziet.
Plotseling schrikt hij van zijn onderneming: ‘Opeens zie ik mijzelf daar zitten en hoor
mijzelf verklaringen afleggen, waarvan ik de draagwijdte niet bevat. Ik sta op en rijd
terug naar mijn huis.’ Voor zover ik heb kunnen nagaan hebben samenstellers
Hofland en Sleutelaar uit elke bundel een evenredig aantal stukken geselecteerd,
blijkbaar in een poging een zekere representativiteit te verkrijgen. Het valt te hopen
dat er ooit nog eens een definitieve uitgave van het proza komt. Achterin De verhalen
is een volledige bibliografie van De Jongs in boekvorm gepubliceerde werk
opgenomen. Een leuke geste. Omdat de meeste boeken echter niet meer in de
winkel verkrijgbaar zijn, zal men zijn toevlucht moeten nemen tot de bibliotheek.

Crème de la crème
De verhalen uit de gelijknamige bundel van De Bezige Bij vormen samen met die
uit De man achterin de crème de la crème van De Jongs prozaproductie in de
Haagse Post. Het zou natuurlijk ideaal zijn als op een dag alle verhalen uitgegeven
konden worden, maar de reeds gepubliceerde geven de lezer een goede indruk
van De Jongs talent: zijn oog voor de natuur, zowel het mystieke als het gruwelijke
daarin. Zijn vermogen om met grote scherpte mensen (vooral ‘misfits’) te observeren
en haarfijn neer te zetten. Dit alles overigens zonder zelf een oordeel uit te spreken,
want moraliserend was hij nooit, al voelt men vaak wel duidelijk waar zijn sympathie
ligt.

Het boek van Kantelbeen
Het is duidelijk dat een Verzameld werk er voor Eelke de Jong niet in zit. Een schrijver
moet bij zijn leven al populair zijn geweest of een trouwe aanhang bezitten, die zich
sterk maakt voor een dergelijk literair monument, inzamelingen houdt en aanklopt
bij het ministerie van WVC. Er is ech-
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ter geen De Jong-genootschap of De Jong-kring en dat is eigenlijk maar goed ook,
want dit zou tegen de aard van zijn persoon en werk in gaan. Uiteindelijk was hij
een ‘loner’, hetgeen ook tot uiting komt in zijn verhalen; de man achterin, die alles
observeert, maar zelf nooit meedoet, behalve in zijn fantasie.
In dit verband is Het boek van Kantelbeen een veelzeggend boek binnen zijn
oeuvre. Het is het enige - gepubliceerde - werk van wat langere adem en geeft een
goed beeld van De Jongs houding in het Leven. Het gaat over een schrijver die
maar niet tot schrijven komt en toch is het niet postmodernistisch, of vervelend (voor
zover dit niet op hetzelfde neerkomt). Er gebeurt helemaal niets in, maar dit wordt
beschreven op een zeer melancholieke en geestige wijze. Daarom zou het herdrukt
moeten worden.
Toen ik Eelke de Jong voor het eerst zag, duwde hij me een kaartje inde hand.
Op het kaartje stond een jongeman afgebeeld, die opkijkt van zijn boek. Hij werpt
een peinzende blik door het raam op de lokkende verten en denkt: ‘I definitely intend
to start living sometime soon.’ Achteraf bleek het De Jongs eigen credo te zijn.

Voordewind
Dat het werk van Eelke de Jong in elk geval zijn sporen heeft nagelaten, blijkt onder
andere uit Voordewind, het romandebuut van Martin Bril, wellicht beter bekend van
zijn samenwerking met Dirk van Weelden. Bril redigeerde voor De man achterin het
romanfragment ‘De begoocheling’. Evenals De Jong heeft hij een scherp oog voor
zowel de natuur als het wat geperverteerde grootstedelijke leven. Zijn held Joop
Voordewind - een man zonder fatsoenlijke betrekking - dwarrelt doelloos door het
leven. Af en toe ontvlucht hij de stad en zoekt zijn heil op het platteland. Ook hier
kan hij echter niet goed aarden. Voordewind neemt, net als de ik-figuren in de
verhalen van Eelke de Jong, nauwelijks deel aan het leven. Hij observeert mensen,
dieren enzelfs stopcontacten. Tot duurzame relaties met vrouwen is hij niet in staat.
Typerend is het volgende citaat: ‘Ze heeft grote ogen die wel bij me in willen
trekken, en ik maak me uit de voeten.’ Een dergelijke rake formulering doet ook
weer sterk aan De Jong denken, die soms in één enkele zin een heel verhaal kon
vertellen. ‘Moeiteloos zou ik mijn nachten kunnen vullen met alleen maar dingen uit
de krant knippen, boeken lezen, bandjes maken en brieven schrijven. Alleen maar
met het onderhouden van contact. Het runnen van de toko.’ Veel meer dan het
onderhouden van contact lukt Voordewind niet. Zijn contacten zijn weinig diepgaand.
In plaats daarvan lijkt hij te vluchten in de zojuist beschreven activiteiten. De structuur
van het boek is hiervan een afspiegeling. Het boek bestaat uit tal van fragmenten,
‘berichten’ van Voordewind: flarden (afgeluisterde) dialoog, kranteknipseltjes, een
inventarisatie van Voordewinds video-bestand (inclusief mutaties), overpeinzingen
en een paar korte verhaaltjes, waarvan die over de Heimweeman het meest geslaagd
is.
De Heimweeman zingt liedjes over heimwee, die steeds mooier worden naarmate
hij verder van huis is. Dan wordt zijn heimwee immers groter. Liever zou hij thuis
blijven, maar dan krijgt hij weer heimwee naar de liedjes, die thuis natuurlijk lang
zo mooi niet klinken. Dus is het nooit goed, of misschien juist wel, want zo blijft hij
altijd zijn mooie liedjes zingen. Iets dergelijks geldt voor Voordewind zelf: is hij in
de stad, dan lokt het platteland en andersom. De spanning tussen beide locaties
levert echter fraaie berichten op. Bitterzoete liedjes vol weemoed & verlangen.
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* Nog een tip: in veel filialen van boekenvriend De Slegte kan men voor een gulden
of zes (!) De kunst van het lassowerpen (1984) kopen.
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Spiegeltje, spiegeltje...
De mythologie is vaak weinig hoffelijk jegens het schoone geslacht
S. Vestdijk - De toekomst der religie
In mijn auto zit een spiegeltje. Het zit achter de zonneklep; de rechter. Nu kun je je
afvragen waarom het daar zit, en niet achter de linker. En het antwoord dat je op
die vraag geeft, heeft alles te maken met de bril die je op hebt. Met andere woorden:
het is maar hoe je ernaar kijkt.
Je kunt dat spiegeltje - eerste verklaring - natuurlijk zien als uitvloeisel van een
seksistisch rolpatroon: de maker van de auto gaat er impliciet van uit dat de man
achter het stuur zit, en dat de vrouw haar plaats weet en braaf naast de man zit
mooi te wezen, dit naar believen controlerend in datzelfde spiegeltje.
Even heb ik verontwaardigd gedacht dat dat het was, maar het is natuurlijk tweede verklaring - veel simpeler: wie achter het stuur zit moet op de weg letten,
en mag niet tegelijkertijd aan zijn/haar haar zitten. En dát is de eigenlijke reden
waarom dat spiegeltje zit waar het zit.
Maaike Meijer heeft een bril op, en door die bril kijkt zij naar de wereld. Alles wat in
haar blikveld opduikt, wordt beschouwd door deze bril, en gekleurd door de kleur
die de glazen hebben. Dat doet ze altijd; ze heeft niets anders te doen zegt ze, en
dat is jammer. Het is duidelijk welke uitleg Maaike Meijer zou prefereren met
betrekking tot dat spiegeltje...
In haar column in Vooys 8/2 moest Driek van Wissen het ontgelden. Ze kent Driek
van Wissen niet, en dat pleit niet voor haar belezenheid in het Land der Letteren.
Even voorstellen dan maar: Driek van Wissen is een ‘light verse’-dichter, zoals Drs.
P er een is, of Ivo de Wijs, en het titelvers van zijn bundel Het mooiste meisje van
de klas is een vertederend sonnet over een meester die met enige ontroering kijkt
naar het mooiste meisje in de klas, en terugdenkt aan de dagen van zijn jeugd. Maar
dit is ongetwijfeld tegen dovevrouwsoren gezegd, want natuurlijk vindt Maaike Meijer
dit vers niet teder.
Verder is Driek van Wissen bekend van het buiten zijn bijdrages niet echt leuke
TV-programma Binnenlandse Zaken, waar hij als ‘purist en taalfilosoof’ furore maakt
met komische en vooral virtuoze stukjes waarin hij de spot drijft met de Nederlandse
taal. De beste daarvan zijn onlangs gebundeld in De dikke Van Dale is mijn beste
vriend, oudvaderlandsche liederen en nieuwvaderlandse woorden op strikt
populair-wetenschappelijke wijze verklaard door Prof. dr.mr.ir.drs. Driek van Wissen.
Tot zover de korte kennismaking, terug naar de kritiek van Maaike Meijer op het
vers Roodkapje.
In een spiegeltje kun je jezelf zien, dat wil zeggen, alleen de buitenkant. Onze
binnenzijde blijft verborgen, die kan alleen door een toverspiegel (‘Spiegeltje,
spiegeltje aan de wand...’) worden zichtbaar gemaakt. Door te vragen naar ons
uiterlijk krijgen we een antwoord dat gaat over ons innerlijk. Dat is de betekenis van
de spiegel van de boze stiefmoeder van Sneeuwwitje. En Sneeuwwitje is natuurlijk
‘zij die sneeuwwit [= onschuldig, of misschien zelfs: onbevlekt] is’. Maar het zit dieper:
de moeder van Sneeuwwitje liet een bloeddruppel in de sneeuw vallen, en kréég
die dochter die ze zo vurig verlangde. Natuurlijk is dat een symbool voor de
ontmaagding, dat ziet een kind. Zulke noties zijn aan te wijzen in alle sprookjes, en
dus ook bij voorbeeld in Roodkapje.
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Sprookjes hebben door de eeuwen heen onbewuste, diep in ons binnenste
verborgen angsten en verlangens weergegeven. Freud was niet de eerste die dat
ontdekte - het was een al lang sluimerend vermoeden - maar hij was wel degene
die er een wetenschappelijke basis aan gaf. Waarom hebben
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lange mensen zoveel gezag en waarom boezemen hele lange mensen ons soms
zelfs angst in? Ik weet het niet, maar de reuzen uit de sprookjes zijn wel een
vertegenwoordiging van die angst. Sprookjes zijn, door alle culturen heen, de
1.
spreekbuis van het algemeen menselijke, archetypische onderbewuste. (Overigens,
en niet geheel terzijde, zijn het de vrouwen in alle culturen die de sprookjes hebben
voortverteld, - als regel vertelden de mannen slechts de mythen van het geloof aan
elkaar door.) Driek van Wissen heeft dat allemaal ook gezien, en Maaike Meijer
niet, of ze wilde dat niet zien, op zoek als zij is naar kwalijk seksisme om ons heen,
dat overal loert, als de Boze Wolf.
Wat is er nu zoal zo slecht in het sonnet Roodkapje? Heel wat, als we Meijer mogen
geloven, maar bij nadere beschouwing blijft er van haar argumenten weinig heel,
en ondersteunen ze zelfs wat zij Van Wissen nu juist verwijt. Want wat we ook doen
met het sprookje van Roodkapje, het is niet goed of het deugt niet.
Neem nu: ‘Dat meisjes een boeiend meisjesleven hebben is niet aan de orde.’
Wat moeten we met dit verwijt? Is dat gericht aan Driek van Wissen? Dat kan haast
niet, want die volgt gewoon het verhaal van het sprookje, en daarin is nu eenmaal
geen sprake van een ‘boeiend meisjesleven’. Het kan dus alleen maar een verwijt
zijn aan het sprookje zelf, maar dat is te dom voor woorden want we kunnen het
verleden niet veranderen, hoe graag Maaike Meijer dat misschien ook zou willen.
Kortom: Meijer vraagt van ons iets onmogelijks: In sprookjes als Roodkapje zitten
kwalijke bijbedoelingen, en dus moeten we maar doen alsof dat sprookje een heel
ander verloop heeft, in plaats van die bijbedoelingen aan de kaak stellen. In het
kielzog daarvan is iedereen die die kwalijke zaken wél aan de kaak stelt, of ze alleen
maar laat zien, zelf ook een seksist. Een vreemde gedachtengang. Van Wissen
heeft het niet alleen gezien maar, wat in de ogen van Meijer nog erger is, hij vertelt
het ons ook. Dat vind zij pas echt erg; zoiets mag je niet zeggen, ook al is het waar.
Bij de oude Grieken was het goed gebruik dat de brenger van het slechte nieuws
terechtgesteld werd. Als het aan Maaike Meijer ligt wordt dit oude gebruik in ere
hersteld, met Van Wissen als afschrikwekkend voorbeeld. Met deze stellingname
bevindt ze zich in historisch opzicht natuurlijk in uiterst kwalijk gezelschap, om over
haar nog net niet expliciete oproep tot boekverbranding nog maar te zwijgen. ‘Gooi
2.
dit boek weg!’ zegt haar opgeheven vingertje, ‘Er staan slechte ideeën in.’
En tot onze verbazing, maar geheel in de lijn van ‘het is niet goed of het deugt
niet’, is vervolgens ook weer niet goed dat Roodkapje de gebaande paden verlaat.
Meijer betrekt in haar betoog niet de veelbetekenende wending: het overschrijden
van de voorgeschreven paden ‘was haar thuis ontraden’! [cursivering van mij, KJB.]
Duidelijker kan haast niet, maar Meijer ziet het niet. Roodkapje heeft traditionele
opvoeders die haar wijs maken dat ze de voorgeschreven paden niet mag verlaten,
op straffe van allerlei ellende, wat haar in het sprookje dan ook overkomt. Van
Wissen legt het verwerpelijke moralisme van die ideeën bloot tot op het bot, en voor
straf is hij nu een seksist.
Maar er is meer. Maaike Meijer haalt van alles uit het gedicht dat er bij nadere
beschouwing helemaal niet in te vinden is: Ze leest maar, maar ze leest niet wat er
staat. ‘Leest U wat ik lees?’ vraagt ze zelfs nog. Ik niet, maar ik heb haar gekleurde
leesbril dan ook niet op. Die jager met zijn mes, die als een
Jack-the-Ripper-van-alle-tijden de Boze Wolf opensnijdt, dat is natuurlijk een
ontmaagdingssymbool. Mis. Natuurlijk niet. Het is het levend te voorschijn halen
van een kind uit een buik die wordt opengesneden. Er staat dus - wellicht in de ogen
van Maaike Meijr ook even verwerpelijk - een duidelijke toespeling op een
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keizersnede, en dat is een constante in mythen en sprookjes. (Jonas in de wallevis,
misschien zegt dat haar iets?) Dat bedoelt, op een dieper niveau, het sprookje. Als
een vrouw ons daar op wijst is zij maatschappelijk bewust, als Driek van Wissen
dat doet is hij een seksist.
Vervolgens is Maaike Meijer het spoor dus geheel bijster, en wie verdwaald is (omdat
de vogels de broodkuimeltjes hebben opgepeuzeld), kijkt als regel met verbazing
en onbegrip om zich heen. Dus vraagt ze zich aan het eind van haar stukje verbaasd
af hoe het gewraakte vers in deze bundel te-

Vooys. Jaargang 8

33
recht komt: ‘Is Robert-Henk Zuidinga een seksist? Nauwelijks’, stelt ze vast. [Merk
op dat ze niet zegt: ‘Nee!’; dat zou te ver gaan, met elke man is natuurlijk wel ergens
iets mis.] Het is in de ogen van Meijer onbegrijpelijk dat het vers in dat bundeltje is
beland, maar we mogen vaststellen dat Zuidinga het vers, net als ik, helemaal niet
seksistisch vindt, (een man merkt nooit iets, om met Yvonne Kroonenberg te
spreken...) en dat dat de reden is dat het werd opgenomen in de bundel. Nu we dat
alles hebben vastgesteld, valt ons oog op een aantal veelbetekenende zinnen.
Eerste zin: ‘Zodoende is met [Zuidinga] aan de hand wat met talloze mensen aan
de hand is: ze reproduceren blindelings het reeds circulerende seksistische vertoog.’
Je zou haast denken dat Maaike Meijer het achteraf geheel met mij eens is. Maak
van ‘Zuidinga’ ‘opvoeders’ en zie daar wat ik beweer: wellicht zonder dat ze het zelf
weten reproduceren opvoeders de sprookjes die hun ouders hen vertelden, sprookjes
die vol zitten met niet mis te verstane traditioneel seksuele rolpatronen, en brengen
die zodoende op hun kinderen over. Ik liet dat zien en sprak er schande van (en
ben voor straf nu ongetwijfeld ook een seksist,) Driek van Wissen liet dat zien door
er een sonnet over te schrijven, maar Maaike Meijer ziet het niet. Je zou haast
denken dat ze het niet wil zien. En dan valt ons oog op een tweede nu opeens
veelbetekenende zin in haar betoog: ‘ik kan het [vers] niet anders dan weerspannig
lezen’ [cursivering van mij, KJB.] Natuurlijk niet, ze zou het graag willen, maar kan
(en wil) het gewoon niet, dat heeft te maken met de bril die zij op heeft.
Wat Maaike Meijer doet is wellicht even kwalijk als waarvan zij Driek van Wissen
beticht, en bovendien maakt zij zich schuldig aan symptoombestrijding, en dat is
behalve erg dom ook tamelijk zinloos; met bestrijding van het pijntje werd nog nooit
een kwaal verholpen. Dat is jammer, want er is op het gebied van de totale seksuele
en maatschappelijke bevrijding van de vrouw (en de man) nog zoveel werk te
verrichten, en ze bewijst hiermee een goede zaak een hele slechte dienst.
En dat andere waar het Maaike Meijer écht om gaat? Ach, ik begrijp het wel, als
echte revolutionair: de hele ontwikkeling gaat haar gewoon niet hard genoeg. Dat
vind ik ook, maar daar doe je nu eenmaal niets aan. Zoiets kost tijd, en de complete
en zo gewenste bevrijding van de vrouw begint bij het begin: onze opvoeding (en
de sprookjes die men daarbij op ons overbrengt over hoe de wereld van de Grote
Mensen in elkaar zit) en op dát terrein ligt al dat werk dat Maaike Meijer als haar
taak beschouwt omdat ze zoals ze zelf zegt niets anders te doen heeft (overigens
niet echt een overtuigende reden om goed werk te doen). Daar gaat dus in het
allergunstigste geval - dat is als alle kindertjes zonder rolpatronen en vooroordelen
worden opgevoed door ouders die zijn opgevoed zonder dito last of ruggespraak twee generaties overheen. En een generatie duurt, in deze tijd waarin, als gevolg
van de hier en daar al in gang gezette seksuele revolutie, kinderzwangerschappen
tot een historisch minimum zijn teruggebracht, gewoon 25 jaar.
Nog tenminste 50 jaar wachten is lang, véél te lang, dat geef ik onmiddellijk toe,
maar het feit dat iets vervelend is, wil nog niet zeggen dat er ook iets aan te doen
is. Door welke bril of in welke toverspiegel je ook kijkt terwijl je dat vervelend vindt,
daar verandert niets aan.
KEES-JAN BACKHUYS

Eindnoten:
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1. Ik mag Maaike Meijer wijzen op de schitterende, surrealistische speelfilm The Company of
Wolves (1984-GB), waarin aan de hand van motieven uit sprookjes de dieptepsychologische
oorzaken van de angst voor wolven wordt blootgelegd, en waarin veel meer dat verborgen is in
het binnenste van ons aller binnenste wordt ontrafeld. Wie na het zien van die film sprookjes
nog steeds ziet als onschuldige vertelseltjes, gelooft in sprookjes.
2. Het is vermakelijk om te zien hoe in al haar ijverig gewijs naar vermeende diepere bedoelingen
van seksuele aard, het meest in het oog springende haar vervolgens geheel ontgaat. Roodkapje
is natuurlijk zelf een wandelend fallisch symbool (ook bij voorbeeld in het Engels: little red riding
hood.)

Vooys. Jaargang 8

34

Na de muur
Toen ik anderhalf jaar geleden met de redactie van Vooys onderhandelingen voerde
over de titel van deze lucratievecolumn, passeerden voorstellen als ‘Uit Berlijn’
(maar die titel was al door Armando geannexeerd), ‘Im Osten nichts neues’ (niet
onaardig, maar die titel leek mij toen reeds wat al te toepasselijk op het aldaar
heersende steentijdperk, zodat er dus inderdaad niets te melden zou zijn) en ‘Berliner
Bol’ (zo'n hap lucht bestrooid met poedersuiker). Die laatste titel leek nog het meest
toepasselijk: wat was die West-stad immers anders dan een kunstmatig opgeblazen
suikertaart op een gelei van gebakken oost-ruikende bruinkool? Maar mijn vele
vijanden in de gezellige moerasdelta zouden die titel ogenblikkelijk betrekken op
mijn persoon en positie alhier, en aldus vonden we het compromis: ‘Uit de muur’.
Want wat is de eerste handeling die ik verricht bij mijn maandelijkse bezoeken aan
Amsterdam? Ik trek ad één Hollandse florijn en vijfentwintig cent een kalfskroket bij
de Febo!
Uit de muur, - wilt u er nog een stukje van hebben? Raapt u maar op, mevrouwtje,
meneertje, ze liggen te grabbel op straat: stukje hier, stukje daar, de muur ligt uit
elkaar. Ach, ‘das waren Zeiten!’, toen de muur nog monumentaal overeind stond,
toen de grenslijn tussen goed en kwaad nog duidelijk was. Laatst heb ik eens op
die grenslijn gelopen, bij de Glienicker-Brücke, een van de meest wezenloze bruggen
over de rivier de Havel tussen West-Berlijn en Potsdam. Over die brug, aan het eind
van een doodstille, doodlopende vierbaans verkeersweg, werden bij Nacht und
Nebel spionnen tussen Oost en West uitgewisseld. Zegt men. Met vrienden uit
Nederland reed ik altijd naar die plek; je kon er nog méér griezelen dan bij de muur
voor de Brandenburger Tor. Het was er vaak mistig. Je rook het oosten. Maar de
laatste keer dat ik erheen reed - een maand geleden - was de vierbaansweg door
vier rijen auto's in gebruik: twee rijen glanzende auto's heen, twee rijen stinkende
trabi's terug. Vlak voor de brug was een gat in de muur gemaakt; in de opening
stond die Nikita, over wie Elton John nog eens zo ontroerend gezongen heeft. Ik
ben even door dat gat heengestapt en ik heb even gelopen in de gevreesde
zandbaan van de ‘Totesstreife’. Maar geen zandmijn ontplofte. Ik zag slechts hoe
Nikita met grote snelheid in een grauw-groen jeepje van oost-fabrikaat uit het zicht
verdween. Niets gebeurde.
Een volkomen wezenloos decor uit het theater dat zich dadrüben ‘communisme’
noemde, of ‘arbeiders- en boerenstaat’, maar inmiddels geen publiek meer trekt.
Het doek is gevallen; de acteurs, die zichzelf als helden van het arbeidersparadijs
presenteerden, maar oplichters bleken, worden bij de artiestenuitgang opgewacht
door een morrend en opstandig volk, dat zich bedrogen voelt en niet langer rekening
houdt met de marxistische fictie: de acteurs zijn de daders. Daders moeten hangen.
De oude Honecker - over wie ik in deze columns ooit ietwat vertederd sprak - is
inmiddels ‘obdachlos’: niemand wil hem in zijn stad of dorp hebben. Zodra het
gerucht rondgaat dat hij er aan komt, verzamelt de volksgemeenschap zich om hem
uit hun midden te bannen. Die man willen ze niet binnen hun stads- of dorpsgrenzen
hebben. ‘Das Schwein’, hoorde ik schreeuwen, toen ze hem een onderdak
weigerden.
O, wat een dapper volk toch, die Oostduitsers. O, wat een laf volk toch, die
Duitsers. Dit laatste zeg ik naar aanleiding van een recent gesprek met Hans Keilson,
zenuwarts en schrijver. Hij ontvluchtte als jood in de dertiger jaren nazi-Duitsland,
dook onder in Nederland, en is daar gebleven. Als zenuwarts en als schrijver. Hij
zei me: ‘Wat fantastisch, wat er nu in de DDR gebeurt: een geweldloze revolutie
tegen een onderdrukkend regime. Ik kan zomaar terug naar mijn geboortestad. De

Vooys. Jaargang 8

hele vrije wereld prijst de bevolking van de DDR. Maar was het niet nog veel
fantastischer geweest, en had de wereld er misschien veel beter uit gezien, als de
bevolking van Duitsland vijftig jaar geleden die moed tot die revolte had opgebracht?’
In februari

Vooys. Jaargang 8

35
werd Hans Keilson tot ereburger van zijn geboortestad Bad Freienwalde uitgeroepen.
Een respectabele daad, maar toch... misschien wat laat.
Na al dat gepalaver in mijn vorige columns over de ontwikkelingen in Oost-Europa,
vroeg de redactie van Vooys mij weer eens iets te schrijven over de onderwijssituatie
aan de Freie Universitat Berlin en met name waar het de ‘Niederlandistik’ betreft.
Ik kijk wel uit! Al maanden schrijf ik columns voor dit veelgelezen blad over de meest
uiteenlopende onderwerpen en debiteer krachtige meningen over allerhande politieke
en maatschappelijke ontwikkelingen in Oost en West, - geen haan die er hier naar
kraait, geen Schäferhund die aanslaat. Maar zodra beweer ik maar het minste of
geringste over kwaliteit en inzet van mijn geliefde studenten (en ik heb daarover zo
véél te melden), of ‘auf dem schwartzen Brett’, het grijs/witte prikbord in de gang,
hangt - blijkbaar via hun geheim agent in Nederland - deze column ‘aangenageld’.
Omdat het Nederlands, en mijn Nederlands in het bijzonder, niet altijd even eenduidig
is - soms spreek ik namelijk ironisch - ontstaan daaruit de grootste moeilijkheden.
‘Am runden Tisch’, rond het vierkante tafeltje op mijn kamer dus, leggen we alle
misverstanden dan weer bij.
Want ik heb alleen maar lof voor iemand in het buitenland, die de moeite en de
tijd neemt Nederlands te gaan studeren. Die investeert in de taal en cultuur van dat
rare landje - een van de rijkste landjes op het westelijk halfrond -, dat zelf geen
centje over heeft voor de verbreiding van zijn taal en cultuur in het buitenland. Ik
kan daar een mooi verhaal (ironisch bedoeld: het is het verslag van een schrijnende
minachting ten opzichte van de Nederlandse positie in de naoorlogse geschiedenis)
over vertellen. Maar ik vertel dat verhaal niet voordat ik, via een nu al maanden
durende martelgang langs diverse Haagse ministeries, de paar centjes binnen heb
om hier in Berlijn een colloquium te organiseren met beroemde deelnemers op 8,
9 en 10 mei: vijftig jaar na de Duitse inval. ‘Het gaat goed met de Nederlandse
economie, de Duitse eenwording zal een positief effect hebben op ons bruto nationaal
product’, hoor ik op dit moment iemand met de zelfverzekerde stem van de EO
(economische onbenul) op de achtergrond zeggen. Radio Oranje (mijn koosnaam
voor het onbenul dat Nederland onder de term ‘Wereldomroep’ via de ether
exporteert) staat blijkbaar weer aan. Ja, Nederland verkoopt een goed product, is
een goed product voor de wereldfirma List & Bedrog die economie heet.
Maar ik zou schrijven over de studie Nederlands. Vorige week meldde zich op mijn
spreekuur een ventje uit het Oosten. Leuk ventje. Hij was daar universitair
afgestudeerd in Duits en Nederlands. In het Duits (want Nederlands kon hij helaas
niet spreken) overlegden we wat hem te doen stond. In het zicht van het ‘enig
vaderland’ had hij zich gemeld aan de Freie Universität Berlin met de vraag wat zijn
diploma hier waard was. ‘Nur die hälfte’, had men gezegd. Immers, de helft van de
studietijd in het Oosten werd besteed aan ideologie, werk op het land, Russisch
leren en sport. Hij zag er ook heel sportief uit, maar nam de uitslag terecht niet
sportief op: ‘Ich fühle mich beschissen.’ Ik denk dat hij gelijk heeft en dat zijn reactie
exemplarisch is voor zovelen in de DDR. Daarom hebben ze ongetwijfeld zo massaal
gestemd op de DDR-zuster-partij van Helmut Kohl. ‘Grote lantaarn, klein licht’, zeg
ik Willem Elsschot na wanneer ik spreek over de Duitse olifant in de Europese
porseleinkast. Maar aan dat sprankje licht (waarachter in verbeelding of werkelijkheid
Mercedessen en Volkswagens opdoemen) ontlenen velen dadrüben hun hoop. En
dat is weer het gevolg van een regime dat ieders recht op individualiteit ontkende.
Minachting van eigen taal en cultuur kan altijd nog erger. Maar de gevolgen zijn
verschrikkelijk. De dwaas Ritzen, die zich in Nederland minister van onderwijs mag
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noemen, stelde voor de Nederlandse taal op de universiteiten af te schaffen. Kan
het erger? Ik waarschuw Den Haag voor de laatste maal.
FRANS DE ROVER
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Het Alice-in-Wonderland-gevoel
Een kennismaking met het werk van Leonora Carrington
Jacqueline Smit
Jacqueline Smit is vijfdejaars studente Algemene Literatuur Wetenschap
Dromerige eenhoorns, lachende hyena's, vleesetende witte konijnen en
rottende lijken bevolken de wereld in de verhalen van Leonora Carrington.
Krijsende geesten en boosaardige nimfen zijn net zo werkelijk als twee oude
dames die een wandeling door de rozentuin maken. Ze zijn zich niet bewust
van de vreemde gebeurtenissen die om hen heen plaatsvinden. Ze melden,
eenmaal thuis, onder het eten, dat er een verwilderd schreeuwend wezen met
haar haren verward zat in de braamstruiken en dat de rozen al beginnen te
bloeien.
Toen een vriendin mij Carringtons verhalenbundel De ovale dame cadeau gaf, was
ik nog aan het nagenieten van Alice in Wonderland. Ik keek er dan ook niet vreemd
van op dat de hyena in het eerste verhaal ‘De debutante’, begon te praten. Het leek
me volkomen logisch dat de debutante aan de hyena Frans leert in ruil voor de taal
van de hyena. Mijn sprookjesachtige lezing werd echter wreed verstoord toen de
hyena de plaats van de debutante innam en de aanwezigen op het feestmaal op
gruwelijke wijze verscheurde.
En zo'n wisseling van stemmingen is wat in alle verhalen van Carrington gebeurt:
lieflijke taferelen worden afgewisseld met lugubere details en duistere verdwijningen.

Van sprookje naar werkelijkheid naar waanzin en terug
Leonora Carrington (1917) groeide op in een landhuis in Lancashire in Engeland.
Haar welgestelde en streng-katholieke ouders doen haar als ze vijftien is op het
internaat van het Heilige Graf klooster, wat gevestigd was in een kasteel van Hendrik
de Achtste. Ze wordt daar vrij snel afgestuurd wegens ‘verstandelijke tekortkomingen’.
Tekenen is haar grote liefde, andere vakken interesseren haar maar met mate. Ook
van volgende kloosters en internaten wordt ze afgestuurd, tot haar ouders haar in
de kost doen bij Miss Penrose in Florence, waar ze leert schilderen. Een jaar later
wordt ze naar een privé-school in Parijs gestuurd om zich voor te bereiden op haar
presentatie aan het hof. In 1934 gebeurt dit inderdaad, en twee jaar lang bestaat
Leonora's leven uit bals en paardenrennen, tot ze in 1936 wordt toegelaten op de
kunstacademie in Londen. Ze bewoont in die tijd een familie-appartement in een
luxueus hotel, waar ze in de foyer gesprekken voert over verzonnen symptomen
van venerische ziektes. Als ze in 1937 de inmiddels bekende surrealistische
kunstenaar Max Ernst ontmoet, verandert haar tot dan toe luxueuze leven. Samen
met hem vertrekt ze naar Parijs, waar ze vrij snel wordt opgenomen in de
surrealistische groep rond André Breton. Ze stort zich vol hartstocht op de
surrealistische groepsspelen en tekent en schildert veel. Haar eerste verhaal La
maison de la peur verscheen in 1938 met een inleiding en illustraties van Max Ernst.
Uit zijn inleiding:
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Leonora Carrington. Foto: H.L. Mattison.
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Goede wind, kwade wind, ik stel u voor aan de Gehuwde Vrouw van de Wind. Wie
is de gehuwde van de wind? Kan ze wel lezen? Kan ze wel Frans schrijven zonder
fouten? Aan welk hout warmt zij zich? Ze warmt zich aan haar heftige leven, aan
haar mysterie, aan haar poëzie. Ze heeft niets gelezen, maar alles gedronken. Ze
kan niet lezen. En hij zag dat ze stil las, de beesten en de paarden luisterden met
bewondering naar haar.
Een jaar daarna verscheen de bundel La dame ovale. Het verhaal ‘La dèbutante’
werd in André Brétons Anthologie de l'humour noir opgenomen en kreeg daardoor
internationale bekendheid. Als de oorlog uitbreekt wordt Max Ernst geïnterneerd in
een concentratiekamp en blijft Leonora alleen achter in Saint Martin d'Ardèche. Ze
raakt in een depressieve crisis en vlucht naar Spanje waar haar ouders haar laten
opnemen in een kliniek voor geesteszieken. Na enige tijd weet ze te ontsnappen
en vlucht via New York naar Mexico, waar ze de andere uitgeweken surrealisten
weer ontmoet.
In 1944 publiceert ze En bas, over haar ervaringen in de psychiatrische inrichting.
Ze gaat zich steeds meer toeleggen op het schilderen en publiceert, naast enkele
toneelstukken, in 1960 nog één roman, The Ear Trumpet.
Haar proza was tot voor kort vergeten, maar onder invloed van de belangstelling
voor vrouwen binnen het surrealisme en het thema vrouwen en waanzin, is haar
werk weer in de belangstelling komen te staan. Thans wordt Leonora Carrington,
naast Meret Oppenheim, als de belangrijkste surrealistische kunstenares gezien.

Carrington en het surrealisme
*

Binnen het surrealisme spelen vrouwen en het vrouwelijke een belangrijke rol . De
vrouw is het symbool van het sur-reële: zij is de verbintenis tussen de materiële en
de spirituele wereld. Zij is de bron van het magische, de tegenhanger van de
mannelijke rationaliteit. Via het vrouwelijke, het irreële, is de sur-realité te bereiken.
De vrouw wordt dan ook gezien als de muze die de mannelijke creativiteit inspireert.
Voor kunstenaressen is dit problematisch; zij zijn hun eigen muze en moeten de
inspiratie uit zichzelf halen. Zij gebruiken dan ook het beeld van zichzelf om deze
verbintenis tot stand te brengen.
Leonora Carrington gebruikt daarnaast vooral dieren en de natuur als inspiratiebron
voor haar creativiteit. De hyena (als symbool voor de vruchtbare wereld van de
nacht) en het witte paard (de wedergeboorte in het licht van de dag en symbool
voor de wereld achter de spiegel) vervangen het mannelijke beeld van de vrouw
als intermediair tussen de werkelijkheid en het transcendente.
Naast de vrouw als muze speelt ook de vrouw als femme-enfant - een onschuldig
en door en door verleidelijk en erotisch wezen - een belangrijke rol binnen het
surrealisme.
Carrington geeft een andere visie op het beeld van de femme-enfant. Zij stelt dat
de vrouw door haar intieme relatie met de kinderlijke werelden van fantasie en
magie, in staat is tot creatieve transformaties door de geestelijke in plaats van de
erotische kracht.

Een waanzinnige werkelijkheid
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Waanzin als literair thema heeft me altijd gefascineerd: de combinatie literatuur en
waanzin zorgt voor verstorende en vernieuwende effecten, zowel in de beschrijving
als in het beschrevene. Het is het spel met grenzen, een afkeer van de beperkingen
van het bestaan, het op zoek zijn naar wonderen, geheimen en diepere betekenissen.
Het is het grensgebied van waan en werkelijkheid, van droom en hallucinatie, van
zin en onzin. Zekerheden slaan om in hun tegendeel, en wat uit het oogpunt van
logica en fatsoen verzwegen wordt, doet plotseling van zich spreken.
Ook de surrealisten hebben altijd grote belangstelling voor de waanzin gehad. Het
spel met de werkelijkheid, het overschrijden van de grenzen van de logica wordt
als iets positiefs gezien. Waanzin wordt, net als liefde, poëzie, visioenen en dromen,
beschouwd als iets waardoor je een ander bewustzijn bereikt. Carrington ziet dit
anders, volgens haar vergeten de surrealisten de pijn en de angst waarmee
krankzinnigheid gepaard gaat. Verschillende schrijfsters die zich met waanzin als
literair thema hebben beziggehouden, hebben de waanzin ook zelf beleefd (zoals
bij voorbeeld Unica Zürn en Anna Kavan). Whitney Chadwick stelt in haar boek
Women artists and the surrealist movement dat ‘simulated madness

Vooys. Jaargang 8

39
[was] a source of man's creativity, real madness a source of woman's.’
Carringtons verhaal over haar periode van gekte, En bas, is dan ook een schrijnend
relaas, ontdaan van alle opsmuk en fantasie. De stijl is kort en zakelijk, de vorm
gestructureerd als een dagboek. De pijn spreekt uit elk woord en elke zin:

Plotseling stonden José, Santos, Mercedes, Asegurada en Piadosa in de kamer.
Ieder van hen pakte een deel van mijn lichaam vast en ik zag het middelpunt van
alle ogen op mij gericht met een AFGRIJSELIJKE, AFGRIJSELIJKE blik. De ogen
van Don Luis reten mijn hersens uiteen en ik verdween, verdween, verdween in
een put... heel diep... De bodem van die put was stilstand, een eeuwig stilstaan op
het toppunt van de angst. Maar kunt u ooit begrijpen wat ik bedoel als ik zeg het
wezen van het toppunt van angst? Door een vreemde stuiptrekking in mijn vitale
centrum schoot ik met duizelingwekkende snelheid weer naar de oppervlakte.
Opnieuw zag ik die verschrikkelijke starende blikken en ik schreeuwde: ‘Ik wil niet...
ik wil niks met die weerzinwekkende krachten te maken hebben.’ [...] En opnieuw
verzonk ik in de eeuwigdurende paniek, alsof mijn smeekbede was verhoord! Hebt
u nu een indruk van wat het grand mal-epilepsie is? Want Cardiazol wekt epileptische
aanvallen op. Later heb ik gehoord dat deze toestand tien minuten heeft geduurd;
stuiptrekkingen schokten door mijn lichaam, ik was hartverscheurend afzichtelijk en
trok grimassen die zich door mijn hele lichaam voortzetten. Ik bleef naakt op de
grond liggen. Tegen Asegurada riep ik dat ze me citroenen moesten brengen die
ik met schil en al opat.
Een verslag dat je alle plezier in het verlangen naar waanzin ontneemt. In Carringtons
fictieve verhalen komen de speelse kanten van de waanzin naar voren. Alles is
mogelijk, orde en logica ontbreken, de fantasie krijgt vrij spel. Sprekende dieren en
vliegende lijken zorgen voor een grote mate van vervreemding. Tenminste, bij de
lezer. De menselijke personages lijken zich van niets vreemds bewust, ze vinden
alles normaal en leven gewoon door. Ook door de vertelwijze lijkt het alsof er een
gewoon, normaal verhaaltje wordt verteld, zoals bij voorbeeld de beginalinea van
‘la maison de la peur’ laat zien:

Op een dag loop ik tegen half één 's middags in een bepaalde buurt rond en kom
een paard tegen dat me staande houdt. ‘Kom mee,’ zegt het, ‘juist aan u wil ik iets
laten zien.’ Met zijn hoofd wees hij in de richting van een donkere, nauwe straat. ‘Ik
heb geen tijd,’ zeg ik, maar loop niettemin achter hem aan.
En zo komt de hoofdpersoon terecht in een zaal met witte paarden, ‘die met hun
hoeven stampen alsof ze zich een weg naar het middelpunt van de aarde willen
banen.’ Na allerlei wilde avonturen stapt de hoofdpersoon naar buiten en vervolgt
haar weg, alsof er niks gebeurd is.
Carrington maakt in haar verhalen gebruik van oude Keltische mythen, zoals de
Graal-legende, religieuze rituelen en katholieke symboliek. Ook de aarde, als
oermoeder, als godin van de vruchtbaarheid is een belangrijke inspiratiebron. Ze
verwerkt dit alles in sprookjes die meestal halverwege veranderen in nachtmerries.
Lieflijke witte konijnen blijken zich bij voorkeur in leven te houden door het eten
van stinkend en rottend vlees. En de gesprekspartner van de in purper en goud
geklede jongeling blijkt het Smakelijke Lijk te zijn, die hulp krijgt van het Weldadig
Stoffelijk Overschot om de galopperende jonkvrouw te vinden.
De ‘gewone’ mensen in de verhalen beschouwen de vreemde wezens als normaal,
en kijken nergens van op. En zo voel ik me ook als ik De ovale dame uit heb: al het
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vreemde komt me normaal voor, ik sta open voor het andere, de realiteit is net zo
waanzinnig als de fantasie. Waan en werkelijkheid lopen in elkaar over, een gevoel
wat ik als kind had na het lezen van sprookjes. Leonora Carringtons verhalen maken
het Alice-in-Wonderland-gevoel weer bereikbaar voor volwassenen.

Eindnoten:
* Meer informatie over dit onderwerp kan men vinden in: Whitney Chadwick, Women artists and
the surrealist movement, Londen 1985.
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De woorden van onze tijd
Drie AKO-nominaties
Thomas Vaessens
Op 17 mei jongstleden is aan Louis Ferron, Christine D'haen, Frans Pointl,
Joost Niemöller, Gerrit Komrij of Atte Jongstra de AKO-literatuur-prijs
uitgereikt. Vanaf het moment waarop de genomineerden bekend werden
gemaakt is er in kranten en weekbladen veel aandacht aan deze schrijvers en
hun boeken besteed. Over het algemeen gaven de commentatoren blijk van
verontwaardiging omtrent de keuze van de titels.
Men was het met de nominaties niet eens; men twijfelde aan het belang van de
prijs, aan de integriteit van de jury en aan nog veel meer. Wat bezielt de mensen
toch, die zich druk maken over de waarde van de AKO-prijs? Uit 169 titels zijn zes
boeken genomineerd. Omdat de leden van de jury die zes mooi vonden, of
fascinerend, of spannend, of om welke reden dan ook. Daar is toch niets op tegen?
Zes boeken hebben inmiddels nogal wat lezers bereikt. Het interesseert deze lezers
niet wie er ook weer in de jury zaten en welke normen die persoon erop na houdt.
De lezer heeft de berichten over de AKO-prijs gevolgd als een soort ‘wedstrijd’. Een
voor- of nabeschouwing van deze wedstrijd gaat natuurlijk niet over de
scheidsrechter, het publiek of de spelregels, maar over de spelers.
Dit stuk is geschreven in april, toen de drukinkt van de wikkels met daarop
genomineerd nog niet droog was. Inmiddels weet iedereen wie de AKO-prijs
gewonnen heeft. Iemand die de prijs serieus neemt zal echter moeten toegeven dat
de uitslag ervan minder interessant is dan de kwaliteiten van de spelers. Op 17 mei
was de keuze aan de jury, maar iedere andere dag is de keuze aan de lezer.
De meest interessante spelers die dit jaar hebben meegespeeld lijken mij
Karelische nachten (Ferron), De psychologie van de zwavel (Jongstra) en Wraak!
(Niemöller). Omdat deze boeken niet alleen modern, maar ook nog fascinerend zijn,
verdienen ze een beschouwing, ook na 17 mei.

Karelische nachten, De psychologie van de zwavel en Wraak! hebben een aantal
kenmerken gemeen. In de drie boeken worden veel verhalen verteld, maar met dit
vertellen is iets bijzonders aan de hand. Bij het lezen van de drie boeken valt direct
op dat de schrijver niet heeft geprobeerd de lezer door middel van een ‘pakkend’
verhaal aan zijn boek te binden. Nooit spelen vragen van het genre ‘Vinden ze de
dief?’ of ‘Krijgen ze elkaar?’ een rol. De verhalen zijn geen traditionele beschrijvingen
van taferelen in de werkelijkheid, het lijkt veeleer alsof de werkelijkheid wordt
gevormd door het vertellen van de verhalen. In Karelische nachten van Ferron is
het voor de lezer niet direct duidelijk of de gebeurtenissen werkelijkheid, waan of
droom zijn. Het gaat in dit boek om de manier waarop de werkelijkheid wordt ervaren.
Het hoofdpersonage, Fred Hofzanger, heeft een roman gepubliceerd. Zijn naam
staat op de kaft, de schrijver is echter Hofzangers overleden jeugdvriend, de dichter
Arthur Kerckaert. In de roman doet Arthur verslag van hun gezamenlijke
jeugdervaringen. Hofzanger beschouwt dit verslag echter als een verraad aan hun
vriendschap. Om de ‘schuld’ van zijn overleden vriend op zich te nemen heeft hij
het boek toch gepubliceerd. Het ‘speelt in een licht’ dat niet het zijne is. ‘Zo realistisch
als het
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is, is het van het begin tot het eind gelogen’, zegt Hofzanger. Hij kent zijn
werkelijkheid niet terug in het verhaal van zijn vriend.
De roman die eigenlijk geschreven had moeten worden, is niet geschreven.
Hofzangers boek is een mislukking, ondanks de faam die het hem bezorgt. Voor
de buitenwereld speelt Hofzanger de rol van schrijver van een ‘openhartig’ boek,
en hij pleegt daarmee verraad aan zichzelf. Hij besluit het verhaal zelf te gaan
vertellen. Als niemand naar de bekentenissen van de ‘schrijver’ wil luisteren, geeft
hij het echter op. Twee manieren waarop hij z'n verhaal zou kunnen vertellen heeft
Hofzanger nu zien mislukken. Een ander kon het niet voor hem vertellen, en ook
hijzelf was niet in staat op anderen over te brengen wat hij op z'n hart had. Er is nog
een derde mogelijkheid: hij kan aan zichzelf het (gedroomde) verhaal van zijn jeugd
vertellen. Hofzanger heeft zich zijn leven lang verbeeld dat hij eens, in Karelië, zijn
overleden vader terug zal vinden. Deze droom is voor Hofzanger het meest
waarheidsgetrouwe verslag van zijn jeugd. De roman Karelische nachten eindigt in
Karelië. Hofzanger vindt er een lijk (‘Twee lijken of één? Dat viel niet meer te
onderscheiden’), dat door rotting is aangetast. Zijn gedroomde zoektocht is ten
einde. Hij legt zich neer bij wat men voor waarheid houdt: zijn vader is overleden.
Hofzanger verloochent zelf zijn eigen werkelijkheid, die hij in een verhaal had
proberen te vangen. Ook aan zichzelf kan hij het verhaal dat hij wil vertellen niet
vertellen. Het ‘onderwerp’ van Karelische nachten is niet de geschiedenis van Fred
Hofzanger, maar de literatuur en het onbegrip waarmee zij gepaard gaat. Alle
pogingen het verhaal te vertellen (of: literatuur te maken) mislukken. Wie een verhaal
probeert te vertellen over zijn werkelijkheid, legt een bekentenis af. ‘En laat je niet
wekken door de man die hier bekentenissen staat weg te geven alsof ze niets
kosten’, zegt Hofzanger en hij voegt eraan toe: ‘Te wantrouwen zijn de eerlijken
want ze hebben iets te melden dat niemand aangaat.’
Ferron heeft het vertellen gethematiseerd en geproblematiseerd. De werkelijkheid
bestaat niet, want zij is voor ieder individu anders. Het enige dat als waarheid wordt
geaccepteerd is de geschreven tekst. Het publiek dweept met Hofzangers roman,
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men accepteert de inhoud ervan als waarheid. Hofzanger zelf weet dat het verhaal
niet klopt met zijn werkelijkheid. Om die werkelijkheid ‘onder woorden te bedekken’
(Hofzanger) gebruikt hij andere teksten. Daar waar in Karelische nachten pogingen
worden gedaan ‘het verhaal’ te vertellen, wordt de hulp ingeroepen van andere
vertellingen. Niet alleen het boek van Arthur, maar ook bij voorbeeld gedichten van
Celan of een verhaal van Musil. Atte Jongstra, de schrijver van het genomineerde
De psychologie van de zwavel, gaat een stap verder. Ferron maakt het vertellen
ondergeschikt aan de bespiegelingen over het vertellen. In Jongstra's boek hebben
‘vertellen’ en ‘werkelijkheid’ helemaal niets meer met elkaar te maken. Het grote
probleem in de roman van Ferron (wat is werkelijkheid?) is in de fantasieën van
Jongstra geen probleem.
Net als in Karelische nachten zijn de hoofdpersonages in De psychologie van de
zwavel veelal schrijver. Zij maken geen onderscheid tussen de
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‘verhalen’ die ze vertellen en de werkelijkheid. Het titel-‘verhaal’ is een essay over
Strindberg, maar het is ook een verhaal over de schrijver van het stuk. De lezer
volgt hem naar Zweden, alwaar hij in een hutje schrijft aan zijn artikel. Het essay
dat in Zweden geschreven wordt gaat echter ook over Jongstra.
Op deze manier lopen er in alle gedeelten van Jongstra's boek verschillende
niveau's door elkaar heen. Een ander gedeelte van het boek bestaat uit drie lagen:
een essay over een dichter, een verhaal over een liefdesavontuur en informatie
over de schrijver van beide stukken. Het is duidelijk niet Jongstra's bedoeling geweest
om door middel van dit ‘hoofdstuk’ (’In uw handen beveel ik mij aan’)
waarheidsgetrouwe informatie op de lezer over te brengen. In de drie verhaallagen
wordt voortdurend naar een andere verhaallaag verwezen, hoewel de lagen niets
met elkaar te maken hebben. Ze spelen ieder in een heel andere werkelijkheid.
Bovendien is de dichter over wie het gaat gefingeerd.
Toch heeft Jongstra in dit ‘hoofdstuk’ de indruk gewekt dat het om weergave van
feiten gaat. Zo voorziet hij de gedeelten over de gefingeerde dichter van voetnoten
met (schijnbaar) betrouwbare vermelding van bronnen. Jongstra's boek staat bol
van de literatuur. De personages leven van de letteren, ze zwelgen in woorden. Een
van de ‘ikken’ zegt ergens: ‘Ik had het gevoel dat ik het midden van mijn levensweg
was genaderd, een weg door een landschap van woorden: ik las en schreef de hele
dag. Bij de eerste regel van het evangelie van Johannes, “In den beginne was het
woord,” was het voor mij niet gebleven; na het woord hield ook alles meteen op.
Wat niet was benoemd, niet geschreven, bestond gewoonweg niet: de mens leeft
in een verzameling metaforen. Ik kon daarmee vooruit, wist me met een van dag
tot dag groeiend gevoel van vertrouwen door het struikgewas van de taal te hakken.’
Eigen teksten en teksten van anderen wisselt Jongstra, net als Ferron, met elkaar
af. Zo zijn de eerste woorden van het bovenstaande citaat: ‘Ik had het gevoel dat
ik het midden van mijn levensweg was genaderd’, nagenoeg gelijk aan de eerste
zin uit Dantes Inferno, en ook nagenoeg gelijk aan het begin van Sylva Sylvarum
van Strindberg.
In Wraak! van Niemöller zitten twee broers aan een eenvoudige tafel voor het
raam. Buiten regent het. De broers vertellen elkaar verhalen. Dit is alles wat er in
de sobere kamer gebeurt. In een aantal verhalen wordt het boek voorgesteld als
een lachspiegelhuis. Wie dit lachspiegelhuis binnengaat, raakt verdwaald. ‘Je moet
onophoudelijk keuzes maken. Naar links, naar rechts, terug, naar voren. De
vervormende spiegels zorgen ervoor dat je telkens een andere richting uit lijkt te
gaan dan je werkelijk uitgaat. Je begint aan van alles en nog wat te twijfelen. Zo is
het doel van het spel het bereiken van het centrum van het Lachspiegelhuis, maar
al spelend begin je eraan te twijfelen of dit centrum wel bestaat’, schrijft Niemöller.
Steeds raken we verdwaald in het labyrint en steeds weer beginnen we opnieuw
met onze zoektocht. Dit gebeurt niet alleen in het lachspiegelhuis, het boek, maar
ook in de moderne wereld waarin de personages leven. Eén van die personages
verwoordt de kwintessens van Wraak! als volgt: ‘Ik denk dat we onszelf voortdurend
een beginpunt wensen. Dat we steeds weer opnieuw iets zeggen, of iets doen
waarmee we onszelf, en onze omgeving, in het begin van iets plaatsen. Jong, vers,
nieuw, krachtig, dat zijn de woorden van onze tijd. We zien onszelf aan het begin
van een nieuw tijdperk, zo is het toch?’
De manier waarop Niemöller zijn roman gecomponeerd heeft zorgt ervoor dat de
aandacht van de lezer voortdurend op de compositie gericht blijft. De verhalen die
worden verteld zijn niets anders dan weinig van elkaar verschillende versies van
hetzelfde verhaal. De namen van de personages zijn weliswaar verschillend, maar
de gebeurtenissen komen steeds terug. Zelfs als men Wraak! vluchtig doorleest,
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herkent men in alle verhalen fragmenten, situaties en zinsflarden uit andere verhalen.
Niet de verhalen zijn het belangrijkst, maar het vertellen. De personages beginnen
steeds opnieuw te vertellen, waarbij ze nogal eens rondlopen in een acht-vorm.
Eigenlijk vertellen ze een ‘oneindig’ aantal malen het zelfde verhaal. Steeds wanneer
een versie is voltooid ‘leunt’ de verteller ‘tevreden achterover’, of is hij ‘duidelijk
opgelucht’. Buiten klettert de regen onverminderd voort.
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Wie zich waagt aan de voor- of nabeschouwing van een ‘wedstrijd’, ontkomt niet
aan speculaties respectievelijk oordelen over de uitslag ervan. Voor iemand die,
zoals ik, de uitslag niet kent, is het echter onmogelijk erover te oordelen. Ik zal mij
moeten beperken tot datgene waartoe iedere lezer zich laat verleiden wanneer hij
de zes genomineerde boeken leest: het maken van een keuze. Als ik had mogen
kiezen was de prijs uitgereikt aan Niemöller.
De genomineerde boeken van Frans Pointl, Christine D'haen en Gerrit Komrij
vielen voor mij al bij eerste schifting af. Geen van deze drie boeken weet te voldoen
aan de eisen die we mogen stellen aan literatuur die weinig vernieuwend is. Een
schrijver die het krediet van de ‘pionier’ ontbeert, moet van goeden huize komen
wil hij of zij werkelijk imponeren. Als ik voor de overige drie boeken de
wegstreepmethode toepas, valt de roman van Ferron het eerst af. Karelische nachten
is misschien de meest ‘volwassen’ roman van het drietal. Het is een glad
gecomponeerd boek dat schreeuwt om herlezing. Vergelijk ik de roman echter met
de twee andere kandidaten, dan constateer ik dat Karelische nachten inhoudelijk
en uiterlijk het minst ‘vernieuwende’ en (wellicht als gevolg daarvan) meest
‘voorspelbare’ werk is. Alleen Ferron gaf zijn boek de ondertitel roman mee. Met
De psychologie van de zwavel heeft Jongstra (overigens niet als eerste!) laten zien
dat het genre van de roman ingrijpende uiterlijke veranderingen kan overleven.
Daarbij stoot Jongstra zijn lezer niet af met onduidelijke, duistere verwijzingen.
Integendeel. Hij schotelt de lezer een fascinerend geheel voor, dat wortels heeft in
de literatuur waarnaar verwezen wordt. Op de achterflap van De psychologie van
de zwavel wordt een citaat van Jongstra aangehaald. ‘Nog steeds willen veel lezers
niets anders dan zich met huid en haar aan het verhaal overleveren.’ Ook Joost
Niemöller heeft dit onderkend. In tegenstelling tot Jongstra is hij zijn zwelgende
lezer echter tegemoet gekomen.
Wraak! is voor deze lezers uitermate geschikt. Het boek is misschien geen
‘blijvertje’ dat over twintig jaar nog gelezen wordt, maar de lezer van vandaag, die
het traditionele ‘verhaal’ best kan missen, zal erdoor gegrepen worden.
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Zowel Wraak! als De psychologie van de zwavel zijn moderne Nederlandse
boeken, die zich kunnen meten met de nieuwste buitenlandse literatuur. Een prijs
komt, in dat opzicht, beide boeken toe. Wraak! liet bij mij echter de meest blijvende
indruk na.
Deze keuze is, zoals alle keuzes, gebaseerd op tamelijk willekeurige criteria.
Uiteraard heeft de jury andere normen gehanteerd. En of nu Wraak! of het boekje
van Pointl uiteindelijk is bekroond, de lezer die wil weten wat er in de literatuur zoal
gebeurt, is door de jury gewezen op drie fascinerende, moderne boeken.
Louis Ferron, Karelische nachten, De Bezige Bij 1989.
Atte Jongstra, De psychologie van de zwavel, Contact 1989.
Joost Niemöller, Wraak!, Bert Bakker 1989.

Vooys. Jaargang 8

44

Nader tot U
Reve in Friesland
Cor Hospes
Cor Hospes is vierdejaars student Nederlands. Hij publiceerde eerder
een aantal artikelen in Vooys.
Vol alkohol, zwaarmoedigheid,
en eerbied voor de Maagd,
woon ik in Friesland.
Niet mijn, Uw wil geschiede.
(Gerard Reve, ‘Boetpsalm’)

‘Hierbij stuur ik een schets van het vlek Greonterp, waar of de huizen staan en wie
of erin wonen’, schreef de christelijke burgerschrijver Gerard Reve, toen nog gewoon
Gerard van het Reve geheten, in een tot op heden ongepubliceerde brief. Eind
zestiger jaren vestigde de auteur zich in dit Friese dorpje. Na terugkomst van een
verblijf in Spanje en Portugal wilde de auteur niet langer in het lawaaiige Amsterdam
wonen. Reve zocht een woning op het platteland. Een notaris raadde hem tenslotte
Friesland aan. In mei 1964 bekeek hij er enkele huisjes en kocht voor 2500 gulden
een oud en vervallen pand in Greonterp. Een roekeloze koop zou hij later bekennen.
De prijs en de weldadige stilte gaven evenwel de doorslag.

Huize Algra
De verhuizing baarde destijds veel opzien. Gerard Reve stond juist nogal in de
belangstelling, niet alleen door de verschijning van zijn boeken maar ook door zijn
medewerking aan het roemruchte televisieprogramma Zo is het toevallig ook nog
eens een keer. ‘Jullie hebben me ook wat fraais in de buurt gehaald’, spraken
kennissen van Reves latere Friese buren, de inhoud van het programma wellicht
indachtig. Het (toen) vijfentwintig inwoners tellende dorpje had zich inderdaad wat
fraais in huis gehaald. In ‘het vlek’ zou de auteur zijn bekentenisroman-in-brieven
Nader tot U voltooien, een boek dat de Friese dorpsgemeenschap uit het landschap
der anonimiteit haalde en op de topografische kaart van de actualiteit plaatste.
Nader tot U veroorzaakte een rel. Gerard Reve werd een ‘een blasfemisch, met
de godsdienst spelende libertijn’ genoemd. ARP-minister Algra betitelde Reve als
‘een zedenbedervend schrijver, een verwording van de moderne Nederlandse
literatuur’. Het boek leidde zelfs tot een rechtszaak, het bekende Ezelproces. Hierbij
werd de burgerschrijver ‘smalende godslastering’ ten laste gelegd, een zaak die
pas jaren later voor de Hoge Raad in het voordeel van Gerard Reve werd beslecht.
Als huldebetoon aan de politicus, die voor een enorme afname van zijn boeken had
gezorgd, noemde de auteur zijn Friese stulpje een tijd Huize Algra.

Moeilijke periode
Ondanks al deze publiciteit en zijn verkoopsucces - de aandacht voor zijn persoon
bracht een toename in de verkoop van al zijn werken met zich mee - was de Friese
periode allerminst vruchtbaar voor de dichtervorst. Gerard Reve geraakte in een
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vrij nijpende crisis. Hij werd artistiek impotent door de gedachte, na een aantal zeer
succesvolle romans, wederom een bestseller te moeten schrijven. Zijn relatie met
Wim van Albada, Tijgetje genaamd in zijn boeken, bereikte een absoluut dieptepunt.
Bovenal eiste de voortdurende strijd om de
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De ligging van Greonterp in Friesland. Met dank aan de ANWB, Redactie Cartografie.

erkenning van zijn katholieke geloof zichtbaar veel van de auteur. Al met al maakte
Reve in Greonterp een van de moeilijkste periodes uit zijn leven door. Hij begon
steeds meer te drinken, hetgeen hem uiteindelijk in een delirante toestand in het
ziekenhuis van Assen deed belanden. Een vertrek uit Greonterp zou dan ook niet
lang meer op zich laten wachten. ‘Het zal je nu merkwaardig in de oren klinken, dat
Henk & ik sterk geporteerd zijn voor de idee, op den duur toch uit Friesland weg te
trekken, wegens het geestelijke & materiële isolement, & uit te zien naar een huis
1.
in de omgeving van Rhenen, in of bij de bossen.’

Het vertrek
In het voorjaar van 1971 vertrok de schrijver uit Greonterp. De werkelijke redenen
hiervoor moet men volgens zijn Duitse vertaler Jurgen Hillner elders zoeken. Hillner
was een goede bekende van Reve. Hij woonde vlakbij, in het naburige Westhem
waar hij na bemiddeling van de burgerschrijver een huisje had gekocht, daar hij in
Nederland een pied-a-terre zocht.
‘Zijn vele verhuizingen zijn een uitdrukking van een grote mate van rusteloosheid.
Deze rusteloosheid, gejaagdheid, nergens een heimat kunnen vinden, is een van
de fundamentele aspecten van zijn persoonlijkheid, wat natuurlijk zijn weerslag vindt
in zijn werk. Zijn verhuizing van Amsterdam naar Greonterp is een vlucht geweest.
Hierbij zag hij over het hoofd, en dit besef is pas laat gekomen, dat de rusteloosheid
niet om hem heen te zoeken is maar iets in hemzelf is. Zolang deze gejaagdheid
2.
bestaat, zal hij deze overal mee naartoe nemen.’

Greonterp revisited
‘Het is niet moeilijk te vinden: je moet rijden: over Sneek richting Bolsward, maar
kort (4 km) voor Bolsward gaat er een weg linksaf, met de aanduiding Wolsum,
Oudega. Die weg sla je in,
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en rijdt Wolsum, Blauhus, Greonterp. (Een kilometer of 6, 7). [...]. Het ligt aan het
kerkhof, midden in het “dorp” (8 huizen)’, omschreef Reve behulpzaam de route
3.
naar het dorpje, in 1964 .
Alle wegen naar Greonterp leiden over Blauwhuis. Even na Wolsum is de slecht
onderhouden B-weg, vol bobbels en kuilen, gestremd. Een grote graafmachine
blokkeert de route. Een alternatieve, slingerende weg voert me over Folsgare,
Oosthem, Abbega en Westhem, stellig langs de mooiste plekjes van Friesland,
uiteindelijk naar Blauwhuis, dat ik reeds van verre zie liggen door de toren van de
imposante St. Vituskerk (1868). Blauwhuis is voornamelijk bekend geworden door
de Blauwhuster-dakkapel, een hoempapa-orkest dat, omwikkeld door de Friese
vlag, met haar carnavaleske meedeiners vele groteske Friese sportevenementen
opluisterde en daardoor landelijke faam geniet (bij voorbeeld
Wereldkampioenschappen Schaatsen in het Thialf-stadion en thuiswedstrijden van
VV Heerenveen in het Abe Lenstra-stadion). Vanuit Blauwhuis leidt een doodlopende
weg naar ‘het vlek’, een paar boerderijen, een klein aantal huisjes en een klokketoren.
De vee-roosters accentueren de landelijke sfeer die de omgeving hier uit haar
greppels en voren ademt.

Oase in een weidewoestijn
Het is iets na twaalven als ik door het weiland richting de Oudegaaster Brekken
loop, de schrijver achterna die vaak dit pad volgde. De klok van de kapel heeft juist
geluid. Rondom mij een zich werkelijk in alle richtingen uitspreidend stug-groen
laken waarin koeien ogenschijnlijk reeds tijden onbeweeglijk staan te staan en een
klein riviertje al eeuwen lang een kweekvijver vormt voor pompebleden en
eendekroos. In de verte wijzen enkele kerktorentjes en eenzame boerderijen op
nog een paar dorpjes. Maar hun aanwezigheid roept geen tekenen van leven op.
De stilte valt bedwelmend over me heen. Ik hoor helemaal niets, slechts het geluid
van een paar weidevogels en het maaien van een landbouw-machine, mijlen ver
weg. Greonterp: een handjevol huizen als een oase in een onmetelijke weidewoestijn.
En dat is altijd zo gebleven. Pas nadat ene Gerard Reve de idee kreeg er een huis
te kopen werd er een richtingaanduiding naar het dorp aangebracht.

Huize Het Gras
De kapel staat op de plaats van een kerk die in 1780 is afgebroken. Eigenlijk is het
geen kapel maar een klokketoren. Op het ongebruikte grafveld staat een schaap
en huppelt een zwart konijn. Er ligt nog slechts een zerk, van Vader Bootsma. In
1984 is de toren gerestaureerd, waarschijnlijk tot volle tevredenheid van de schrijver
die meerdere malen te kennen heeft gegeven beslist op deze plek begraven te
willen worden. Ondertussen zal de auteur daarvoor wel een ander kerkhof hebben
uitgezocht. Tegenover het ongebruikte kerkhofje vind ik de voormalige woning van
de burgerschrijver, een twee eeuwen oud en indertijd voor vijftien mille gerestaureerd
pand. Het is makkelijk te herkennen aan de twee voordeuren. Vroeger stond er nog
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een pomp op de regenput en omzoomden rieten schuttingen de beide voortuintjes.
Van dit alles is bar weinig over. Naast de voordeur hangt, als enige indicatie van
het verleden, een steen in de muur die zegt: Huize Het Gras. Verder zijn een
zandloper, een potje inkt en een daarbij behorende veer afgebeeld. Naast de andere
veel grotere deur hangt eveneens een steen met inscriptie: ‘Pati et Contemni’ (=
lijden en veracht worden), op de door Reve zelf opgetrokken gevel. Aan het huis
ernaast zit nog immer de brievenbus, de bron voor de vele brievenboeken.

De Russen tegenhouden
Nieuwsgierig tuur ik door de ramen naar binnen: vandaag is er niemand thuis.

Het huis is sober ingericht met veel bric-a-brac. De meubels zijn vrijwel uitsluitend
tweedehands. Op de piano staan: een pendule zonder uurwerk, dat vervangen is
door een naar buiten leunend, plastic, menselijk skeletje; een vogelkooitje met twee
speelgoedbeertjes en een miniatuur kerstboompje van namaakgroen vol glinsterende
4.
kitsch.
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Met Gerard Reve zijn de kitscherigheid en de piano verdwenen. De meubels zijn
daarentegen nog immer tweedehands en op een groot bed ligt nog steeds een kat,
Justine. De rieten omheining en de rozen van toen zijn allang verdwenen. De
schutting had de auteur zelf door een hoge door hem zelf gemetselde muur
vervangen: ‘om de Russen tegen te houden’, hoor ik later. De rozentuin is vervangen
door een grasveld. In de slecht onderhouden tuin liggen tritsen dakpannen en gloren
een paar armoedige gladiooltjes.
‘De vorige bewoners hebben de bedstede weggehaald’, zegt de vrouw tegenover
me, een huidige bewoonster van de Doarpswei. Ze is schilderes: kennelijk blijft het
plaatsje een onweerstaanbare aantrekkingskracht op kunstenaars uitoefenen. ‘Ons
huisje lijkt wel op dat van hem, hiernaast. Alleen is dat wat hoger van binnen’. Een
koe staart verbaasd door het raam. Een schaap blaat. ‘Ik ben hier gaan wonen om
te werken, maar eigenlijk doe ik helemaal niets. Je wordt constant afgeleid. Juist in
zo'n overzichtelijke dorpsgemeenschap krijg je oog voor het kleine. Het konijn dat
losloopt tussen de huizen, een vogel in je tuin. Je hebt hier werkelijk een schitterend
uitzicht. Bij helder weer kun je van hieruit zes dorpjes zien liggen. En de
zonsondergangen zijn echt prachtig. Ik denk niet dat ik hier ooit nog weg wil.’ ‘Het
is het Koninkrijk Gods, vooral savonds om een uur of negen, met een zachtrode
zon dicht boven de horizon, de mensen in hun achtertuin aan de tochtsloot, breiend
5.
of de krant lezend.’

Literair toerisme
Plots komt Reves voormalig buurman binnen. Veel zin om allerlei anekdotes uit de
tijd van Gerard Reve op te diepen heeft hij niet. Liever vertelt hij over de aanplant
van boerenkoolstronken. ‘Dat is allemaal geweest. Bovendien kun je wel bezig
blijven. Laatst was hier nog iemand uit Brabant die vroeg of hij iets uit die tijd mocht
opschrijven. Nee, zei ik toen. Daarover heb ik nu genoeg gezegd.’
Ik begrijp dat ‘de vlek’ en met name Huize Het Gras een bedevaartsoord is voor
idolate Reve-fans. Toen de schrijver er zelf nog woonde, was het al niet anders,
een feit waarover de schrijver zich vaak beklaagde.
Hoewel het een werkdag is, hebben zich reeds moderne toeristen getoond. Een
man was aan de deur, die een ‘ernstig levensprobleem’ wilde bespreken. Verder
een blonde jongen met een neger, die wilde dat ik ‘voor een select gezelschap’ een
toelichting gaf op mijn werk. Henk heeft beide zaken buiten afgehandeld, en was
er na afloop beroerd en opgewonden van. Nu weet hij, wat Tijger en ik sedert 1964
6.
doorstaan hebben.
Na enige aarzeling, en enkele beleefdheidsuitwisselingen in het Fries, komt de
oud-buurman alsnog een beetje los. De aardige man wil geen kwaad woord horen
over de burgerschrijver, die hij zelf nog onophoudelijk Van het Reve noemt. Ik begrijp
dat Gerard en Willem, en later Henk, gemakshalve ‘de jongens’ genoemd, regelmatig
bij hem op bezoek kwam. Als ze terug kwamen van een reis stond er dikwijls een
kop koffie of een kom soep voor hen klaar. Maar liever wipte Reve zomaar binnen.
Ook nodigde de schrijver regelmatig dorpelingen uit om een eindje met hen te gaan
rijden. Naar Amsterdam, ‘naar waar zij woonden’. Zelf kon hij toen nog niet rijden.
Vlak voor zijn vertrek zou hij niettemin in Friesland nog zijn rijbewijs weten te behalen.
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Ik ben geslaagd voor mijn rijbewijs, letterlijk bedoel ik, voor het berijden van een
automobiel. Morgenochtend zou het bewijs in de bus moeten vallen, tenzij het aan
7.
homosexuelen onthouden wordt?

Een gulle gever
Toen de buurman ziek was, werd hij enige tijd door de auteur verzorgd. ‘Hij had
immers in Engeland een tijdje in de verpleging gewerkt. Zo heeft hij me regelmatig
geschoren. Omdat hij ieder boek dat hij geschreven had, ongevraagd bij ons door
de brievenbus kieperde, las ik toen wel eens een boek van hem. Nou, ik vond er
niets aan; ik had het halverwege al uit.’
Ook bij andere mensen ging de auteur op ziekenbezoek, vaak vergezeld van
versterkende middelen. ‘Bruiloften daar kwam hij ook. Maar dan met mensen die
hij goed kende, dan wist hij dat hij in een vertrouwelijke omgeving was. Hij nam ook
altijd wat mee. Hij was beslist een gulle gever.’ Zo gaf hij kinderen paaseieren. Ter
gelegenheid van een 25-jarig huwelijksfeest liet
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hij Greonterp, vanuit een door een vriend bestuurde helicopter, waaruit ook een
mand met presentjes neerdaalde, bombarderen met een regen van confetti en
slingers. Als dankbetuiging kreeg hij daarvoor een slagroomtaart terug. ‘Het was
altijd druk bij de jongens. Iedereen kwam op bezoek’, en de oud-buurman lacht,
alsof hij een stoet van beelden aan zich voorbij ziet trekken. ‘Van het Reve was echt
een aardige vent. Andere dorpelingen dachten daar misschien weer anders over.
Maar wij kenden hem als buren natuurlijk veel beter.’

Een onbegrijpelijke notaris
In het dorp waren de opvattingen over Gerard Reve destijds verdeeld, ook volgens
Jurgen Hillner. Aan de ene kant waardeerde men de grote, beroemde schrijver, die
een status had gelijk die van een geleerde of een notaris; een gewaardeerd persoon.
Aan de andere kant bleef hij voor velen een onbegrijpelijke figuur. Zo ging hij om
twaalf uur overdag met zijn vrienden met een glas wijn door het dorp. Een ritueel
dat niemand heeft begrepen. ‘Of iets anders. Hij heeft altijd gezegd: een nieuw boek,
moet ik in een nieuwe kamer schrijven. Het zolderkamertje waarin hij Nader tot U
had geschreven had daarmee afgedaan. Er moest een nieuwe kamer komen en
daarvoor had hij een varkensstal in gedachten, aan zijn huis. Die heeft hij prachtig
vertimmerd met een beeld van Maria op de grond en een grote glazen ruit op de
kant waar de openbare weg langs ging, de Dorpsweg. En daar had hij uitgestald
een hele poos een doodskist met witte bloemen en kaarsen. Dat zijn dingen geweest
die de mensen niet hebben kunnen begrijpen’, aldus Hillner.
Reves Greonterpse buurman spreekt de wilde verhalen tegen die over de schrijver
de ronde doen. ‘Mijn vrouw heeft al die tijd een dagboek bij gehouden, ieder kopje
thee staat daarin. Nee, publiceren daar denken wij helemaal niet aan. Allemaal
flauwekul. Tja: en ineens waren ze weg, Willem al eerder, zonder iets te zeggen.’

Op weg naar het einde
Dan stapt mijn zegsman op, maar niet zonder met enige trots te zeggen dat Van
het Reve een gedicht heeft opgedragen aan zijn vrouw, naar aanleiding van een
8.
begrafenis van een familielid. De titel is hij vergeten. Hij moet nog wat schilderen
en er komt die middag bezoek. Morgen komt hij wel even naar de boerenkool kijken.
En langzaam schoffelt hij het huisje van de kunstenaares uit. Ik blader nog wat door
een kalender, opgesierd door enkele aquarellen van de schilderes. Veel winderige
vergezichten die het weidse van het omringende landschap oproepen. ‘De
afbeeldingen uit deze kalender doen me altijd weer denken aan een vrouw uit
Blauwhuis, die ik onlangs naast ons huis tegen haar zoontje hoorde zeggen: Kijk
dit is nu het einde van de wereld. Kijk maar: hier houdt de weg op.’ Mijn gastvrouw
wijst naar de plek waar ik enige tijd daarvoor heb gelopen. Ik geef haar een hand
en loop het pad af, op weg naar het einde. Daar sta ik stil, kijk omhoog naar de
blauwe hemel en reciteer:
Ik sta op de rand der wereld
en roep: ‘Waar zijt Gij’.
De echo antwoord: Zijt gij? Gij?
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Redactioneel
Met ingang van dit nummer is de samenstelling van de Vooys-redactie gewijzigd.
Tijdens de productie van Vooys 8/4 nam de redactie afscheid van Henk Hardeman
en hoofdredacteur Joke Mat. Wanneer het eerste nummer van de volgende jaargang
verschijnt, zal ook Jolanda Vis de redactie verlaten hebben. Het beleid van deze
drie redacteuren was erop gericht van Vooys een algemeen tijdschrift voor letteren
te maken, dat niet alleen voor neerlandici aantrekkelijk is. De nieuwe redactie hoopt
dit beleid voort te kunnen zetten.

Vooys 8/4 is een nummer met een bijzondere signatuur. De meeste artikelen
vertonen een overeenkomst. In ‘Oude muziek vernieuwd’ wordt kritiek geleverd op
de authentieke uitvoeringspraktijk van oude muziek; ‘De kracht van het penseel’
handelt over de kunstkritiek in beeldgedichten van Jan Vos; ‘De zeven kleuren van
het geeltje’ is een kritische ‘recensie’ van het nieuwe biljet van vijfentwintig gulden
en de rubriek Trans staat, meer dan anders, in het teken van de kritiek. Kortom: in
Vooys 8/4 staat de ‘kritiek’ centraal.

De redactie van Vooys wil het Anjerfonds Utrecht zeer hartelijk danken voor het
toekennen van een ruime subsidie aan ons tijdschrift. Deze toekenning stelt Vooys
in staat in de komende jaren een beleid te ontwikkelen waarin onafhankelijkheid,
originaliteit en aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van letteren centraal
staan.
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Wie spreken durft, wordt van zijn stem onteigend
Een herinterpretatie van de poëzie van Neeltje Maria Min
Christine Brackmann
‘Bij alles wat Meijer beweert, denk ik: wat een onzin. Onzin omdat het niet waar
2.
is’, aldus Neeltje Maria Min in Opzij, april 1990. Min levert forse kritiek op het
proefschrift van Maaike Meijer. In haar woede schaart de dichteres zich vreemd
genoeg aan de kant van de sensatiepers. Dat een andere, meer genuanceerde
kritiek ook mogelijk is, laat dit artikel zien.
Het begon in 1988 toen Maaike Meijers proefschrift De lust tot lezen verscheen.
Hierin werd de hypothese geformuleerd en verdedigd dat de poëzie van Min zich
beweegt rond het onuitgesproken thema ‘dochterverkrachting’. Dit was groot nieuws.
De pers liet dan ook niet na uitgebreid over deze sensationele vondst te berichten,
met als resultaat dat Min, zoals ze zelf onlangs in Opzij liet weten, nu algemeen
beschouwd wordt als ‘de incestdichteres’.
Toch is er met de reacties op Meijers proefschrift en in het bijzonder op de
Min-hoofdstukken, iets vreemds aan de hand. Er is veel commentaar op geweest,
er is veel over gesproken, maar een serieuze herinterpretatie van het werk van Min
is nog niet gepubliceerd. Terwijl zowel over het werk van Min als over dat van Meijer
nog veel te zeggen valt. Door haar keuze voor het beruchte interpretatiekader gaat
Meijer voorbij aan essentiële aspecten van Mins poëzie. Aspecten die op geen
enkele wijze met incest te verbinden zijn.

Minformatie
In 1966 verschijnt Voor wie ik liefheb wil ik heten van de nog zeer jonge Min (1944).
Een vloed van recensies was het gevolg. Niet alleen de critici waren enthousiast.
Het zegt genoeg dat de door mij gebruikte uitgave uit 1989, dus drieëntwintig jaar
na verschijnen, de achttiende druk is. Ondanks deze grote belangstelling is er in de
vorm van wetenschappelijke artikelen slechts marginaal aandacht aan besteed.
Meijer draagt hiervoor de verklaring aan dat Min altijd is beschouwd als ‘eenvoudig’
en ‘gemakkelijk aansprekend’ (Maaike Meijer 1988, hierna MM, pagina 111). De
lust tot lezen maakt duidelijk dat dit allesbehalve het geval is: de poëzie is complex
en rijk aan betekenis. Meijer verdient naar mijn idee dan ook alle lof voor het feit
dat zij Min weer toegankelijk heeft gemaakt voor serieuze literatuurbeschouwing.
In een helder en zelfs spannend betoog probeert Meijer vat te krijgen op de
gedichten. Dit is niet gemakkelijk omdat er op mimetisch niveau voortdurend ‘enorme
gaten’ vallen. Vragen die de tekst oproept blijven onbeantwoord: waarvoor is de ‘ik’
bang; waarom schuifelt ‘vader’ als een spook; waartegen bood ‘moeder’ geen
tegenstand? Meijer beschouwt deze open plekken als kenmerkend voor Min, het
weglaten van informatie op mimetisch niveau noemt zij ‘Minformatie’: ‘Minformatie
is een belangrijk bestanddeel van Mins poëtica. Zij drapeert haar tekst rond een
leegte, rond iets dat zij zo systematisch verzwijgt dat het zich steeds
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klemmender gaat opdringen. Het zwijgen is bij Min zowel een thema als een
poëtische kunstgreep.’ (MM, pagina 129).
Ook op een ander niveau zijn er open plekken aan te wijzen. Regelmatig stuit
Meijer op beelden of metaforen waarvan niet duidelijk is waarvoor ze staan. De
gedichten cirkelen op twee niveaus, mimetisch en niet-mimetisch, om iets heen wat
echter zeer duister blijft. Ze kan er geen vat op krijgen. Pas bij bestudering van Mins
tweede bundel, Een vrouw bezoeken (1985), wordt duidelijk dat dit gat
‘dochterverkrachting’ moet zijn: ‘Dat is de onzichtbare en onuitgesproken, maar
alles motiverende kracht achter het gedicht. [...] Dat is het gat waaromheen de
significantie is gerangschikt, als bij een doughnut [...]’ (MM, pagina 136).
Tot deze conclusie komt Meijer na analyse en interpretatie van gedicht VII uit de
reeks ‘Een vrouw bezoeken’. Volgens Meijer wordt er in dit gedicht, waarin een man
een vrouw bezoekt, sterk gesuggereerd dat de vrouw/bruid nog een klein meisje is.
Voor deze lezing is inderdaad wat te zeggen, maar zij vloeit mijns inziens niet
noodzakelijk voort uit de tekst. De man vraagt het meisje iets, wát wordt niet gezegd.
Het meisje kan aan die vraag niet voldoen en dan volgen deze drie, tevens laatste
strofen:
De kamer tolt. In haar gezicht
maakt bangheid plaats voor ongeloof
als hij het wapen op haar richt.
Na het gedempte schot slaat schrik
zijn woede stuk en onverhoopt
stelt hem haar aanblik schadeloos.
Haar stille schoonheid biedt hem troost.
Zo: in haar witte ondergoed,
als rozen aan het hart geklemd
geronnen bloed waarop haar hand
ligt uitgespreid,
is zij toch ook zijn bruid.
(Min 1985, pagina 13).

Het ligt voor de hand ‘het wapen’ en ‘het gedempte schot’ in hun seksuele betekenis
te lezen als respectievelijk: penis en ejaculatie, ‘“gedempt” omdat hij in haar schoot’
(MM, pagina 135). Door dochterverkrachting als interpretatiekader te nemen, wordt
het mogelijk te verklaren waarom de bruid een klein meisje is in plaats van een
volwassen vrouw. Ook het ongeloof waarmee het meisje reageert op het ‘wapen’
past volgens Meijer binnen het kader: ‘[a]lle auteurs over verkrachting binnen het
gezin beschrijven de ontzetting die de dochter bevangt, als blijkt dat de vader zijn
zin wil doordrijven en haar zal verkrachten. Ze kan het niet geloven.’ (MM, pagina
137).
Deze beknopte weergave van Meijers betoog doet geen recht aan de
gedetailleerdheid en helderheid waarmee zij tot haar uiteindelijke conclusie komt.
Waar het hier om gaat is dat zij met behulp van het incest-kader betekenis kan
geven aan allerlei ‘open plekken’ in de gedichten van Min. Ze benadrukt dat het
haar niet te doen is om de eventuele biografische achtergrond van haar interpretatie.
Helaas is ze hierin niet altijd even consequent, zoals later zal blijken. Het resultaat
van een lezing vanuit Meijers visie is vaak schokkend. Het volgende gedicht geef
ik zonder commentaar, de interpretatie vanuit het kader ‘dochterverkrachting’ laat
ik aan de lezer over:
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vanuit mijn bed kan ik door 't raam
vader zien gaan.
de zwarte nacht
ligt op zijn schouders als een last
en van het mes, dat in zijn hand ligt,
springt een roos
in duizend kleuren naar de hemelboog,
zijn schaduw schuifelt als een spook.
hij noemt een naam, die ik niet ken
en spreekt een taal waar ik te klein voor ben.
en nu, de dekens om mij heen getrokken,
zo bang ben ik en zo bezeerd,
zo diep van deze vlucht geschrokken,
weet ik alleen: er is geen schuilplaats meer.
(Min 1966, pagina 12).

Een slag, een donderslag
Op het eerste gezicht is er weinig in te brengen tegen Meijers betoog. Terecht merkt
zij op dat andere Min-lezers ‘[a]ls zij niet overtuigd zijn [...] zelf een interpretatie
moeten produceren,
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waarin zij aan de door mij geconstateerde contradicties en open plekken op een
andere manier betekenis moeten geven.’ (MM, pagina 140). Toch heeft zij enkele
dingen over het hoofd gezien. Daaraan zal ik eerst aandacht besteden en dan zal
ook blijken dat vele van de door Meijer geconstateerde open plekken in mijn visie
wel degelijk binnen de tekst en zijn relaties met andere teksten betekenis krijgen.
Meijer gaat vrij uitgebreid in op de ‘vader’- en ‘moeder’-gedichten. Het vreemde
gedrag van de moeder interpreteert zij als het verraden of uitleveren van de dochter
aan de vader. De ‘vader’, en later de ‘hem’ en de ‘jij’, beschouwt zij als de
verkrachtende vader. In mijn visie wordt er noch door de moeder verraad gepleegd,
noch door de vader verkracht. Ik acht het interpretatiekader ‘dochterverkrachting’
dus niet van toepassing. Om dit toe te lichten zal ik hier ingaan op de twee gedichten
die samen te beschouwen zijn als de opening van Voor wie ik liefheb: ‘mijn moeder
is mijn naam vergeten’ en ‘neem mijn vader, die mij pratende vreemd is;’:
mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
hoe moet ik mij geborgen weten?
noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten,
noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.
voor wie ik liefheb, wil ik heten.
(Min 1966, pagina 7).

In dit gedicht wordt direct een van de belangrijkste motieven uit de bundel
gepresenteerd: het ‘noemen’, het ‘heten’. Een naam hebben en aangesproken
worden met die naam, betekent voor de ‘ik’ dat ze bestaat en dus identiteit heeft.
Maar wat is er nu aan de hand? Eén van de belangrijkste personen voor wie de ‘ik’
zou willen heten, haar moeder, is haar naam vergeten. Dat betekent dat er tussen
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moeder en kind een enorme afstand bestaat. ‘[V]ergeten’ impliceert dat de moeder
deze naam vroeger wél geweten heeft en dat er dus tussen moeder en kind een
bepaald contact is geweest. Blijkbaar is dit contact verbroken.
Daarnaast is het kind van de ‘ik’ nog te klein (of misschien bestaat het zelfs nog
niet) om haar naam te weten. De ‘ik’ bevindt zich dus in een niemandsland. Ze is
op zichzelf teruggeworpen terwijl ze er juist naar verlangt genoemd te worden door
mensen die ze liefheeft. Ze wil dat haar naam een ‘keten’ vormt tussen haar en
anderen zodat zij bevestigd wordt in haar bestaan. De vraag rijst waarom de moeder
de naam vergeten is. Volgens Meijer is dit gedicht ‘de roep om redding uit de
naamloosheid, de identiteitloosheid waartoe het seksuele misbruik het kind
reduceert.’ (MM, pagina 147). Zij interpreteert dat in deze en andere
‘moeder’-gedichten een derde, vijandige, figuur verzwegen wordt die het verbreken
van het contact bewerkstelligd heeft. Ik ben het hier niet mee eens. Dé gebeurtenis
waarbij banden tussen moeder en kind verbroken worden, zonder dat daarvoor een
derde figuur direct noodzakelijk is, is de geboorte. Dat het hier misschien om gaat
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lijkt bevestigd te worden in het laatste gedicht, ‘verzoening’, uit de reeks
moedergedichten van pagina 13-18:
totdat ik met een gil
geboren werd en banden
die ons verbonden hielden
en die ik niet meer ken
gebroken werden met
een slag, een donderslag.
o moeder, die mij baarde,
die haar vermoeide schoot
gelaten openvouwde,
u draag ik op mijn dood.
(Min 1966, pagina 18, accentuering van mij, CB).

Bevalling en geboorte zijn we gewend te lezen in de betekenis van ‘het leven
schenken’ of ‘het daglicht zien’. Dit wordt door Min radicaal omver gegooid waardoor
de paradoxale situatie ontstaat dat leven en dood inwisselbare begrippen zijn
geworden. Het schenken van leven wordt door de ‘ik’ gelijkgesteld met het schenken
van dood. Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, het een bestaat
niet zonder het ander: ‘toen jij mij baarde/ was het vonnis al geveld/ mijn dood/
begon al in jouw schoot.’ (Min 1966, pagina 15). Vanuit deze ideeën krijgen vele
andere gedichten betekenis. Een gedicht als ‘het was donderdag’ (Min 1966, pagina
13), dat door Meijer geïnterpreteerd werd als de uitlevering van het kind door de
moeder aan de verkrachtende vader, lijkt nu eerder over de geboorte van de ‘ik’ te
handelen. Het is daarbij frappant hoe de eerste regel resoneert in ‘een slag, een
donderslag’:
het was donderdag.
de moeder bood geen tegenstand:
de moeder doodde ondoordacht
de kinderlijke tegenmacht.
de dag ging over in de nacht
[...]
en in het kind verging het kind.

Ook in later werk keert dit motief van de als dodend ervaren geboorte terug. In het
vrij zwakke gedicht ‘Toen ik aan je geboorte dacht’ (Min 1985, pagina 40) zijn de
rollen echter omgedraaid: de ‘ik’ is nu niet meer het kind, maar is of wordt zélf de
moeder:
Toen ik aan je geboorte dacht
en voelde hoe ik bij je hoor
drong eindelijk met volle kracht
jouw dood tot mijn gebeente door.
(Min 1985, pagina 40).

Een zacht stamelende man
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Aan het tweede gedicht uit Mins eerste bundel besteedt Meijer vreemd genoeg geen
aandacht. Toch wordt ook hierin een van de belangrijkste motieven uit de bundel
voor het eerst naar voren gebracht:
neem mijn vader, die mij pratende vreemd is;
aan zijn zwijgen herken ik hem.
[...]
ik zou hem willen noemen maar ik kan
het woord niet vormen dat hij kennen zal.
het is daarom dat ik van vader spreek.
(Min 1966, pagina 8).

Net als in het eerste gedicht is hier sprake van een grote afstand tussen de ‘ik’ en
een van haar ouders, haar vader. Uit beide gedichten spreekt een beklemmende
eenzaamheid. De taal die ‘vader’ spreekt kent ze niet. Tegelijkertijd kan zij geen
woord vormen dat híj kennen zal, hij verstaat dus haar taal ook niet. Noodgedwongen
kiest ze voor de eeuwenoude naam ‘vader’, ze weet geen betere. Slechts als hij
zwijgt, als er geen talig contact is, is er herkenning.
De vader vervult een geheel andere functie dan de moeder. Was er met de moeder
ooit een innig contact, dit heeft met de vader nooit bestaan. Uit het ‘niets’ moeten
vader en kind naar elkaar toegroeien. Voor de ‘ik’ symboliseert de vader de kennis
van de wereld en vooral de taal. Voor wie ik liefheb bevat zes gedichten waarin de
vader genoemd wordt en steeds, met uitzondering van het laatste gedicht, gaat het
om een vader die praat, noemt, stamelt, (voor-)leest en spreekt. In het zesde gedicht,
dat overigens de ‘moeder’-reeks afsluit (pagina 17), vraagt de ‘ik’
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aan de vader adem te leen om door taal een ‘zij’ te bereiken: ‘o vader, leen mij adem
voor één gil/ zodat zij hoort wat ik haar zeggen wil’. Dus ook hier is het de vader
door wie de ‘ik’ toegang krijgt tot de taal.
Dit taal-motief is door Meijer niet gesignaleerd. Het is juist dit motief dat vele
argumenten voor het incest-kader ontkracht. Doordat de ‘ik’ geen talig contact met
haar vader heeft ervaart ze zichzelf alsof ze niet bestaat. Ze kan nog geen deel
uitmaken van zijn wereld. Ze kan slechts proberen te begrijpen wat er uit die wereld
tot haar doordringt. Dit lukt (nog) niet en ze realiseert zich dan ook: ‘ik ben er niet.
ik ben er nooit geweest.’ (Min 1966, pagina 11).
Enkele belangrijke open plekken die Meijer constateerde komen nu in een ander
licht te staan. Een voorbeeld:
er zijn voor mij vandaag maar twee geluiden:
het luide slaan van wind en regen buiten
en vaders zachte zingen en fluiten.
hij ligt in bed onder het lage venster
en slaat de dekens terug want het is lente.
ik kijk naar hem en groet hem, hij herkent me.
heel even onderbreekt hij 't zingend staren
en knikt terug en laat voorzichtig varen
zijn vingers langs zijn voorhoofd door zijn haren.
hij richt zich op en laat zijn ogen landen
op iets dat er niet is en ik zie van de
zacht stamelende man slechts de gespannen handen.
(Min 1966, pagina 10).

Meijer interpreteerde de laatste drie regels als volgt: ‘als we nu zijn blikrichting mee
volgen kijkt hij naar beneden naar zijn onderlichaam. Eerder zag ik in “zacht
stamelend” en “gespannen handen” een teken van in de war zijn. [...] Nu denk ik
dat hij masturbeert.’ (MM 1988, pagina 155). Het oxymoron ‘iets dat er niet is’ verwijst
volgens haar naar de penis van de vader. In mijn visie liggen de zaken geheel
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anders. Door de nevenschikking van de geluiden van wind en regen en ‘vaders
zachte zingen en fluiten’ worden vaders handelingen buiten de taal geplaatst. Het
gevolg is dat herkenning mogelijk is: ‘hij herkent me.’ Maar dan slaat de situatie om.
De ‘ik’ ziet slechts de gespannen handen van haar ‘zacht stamelende’ vader. Haar
vader is begonnen tegen haar te praten, maar zij begrijpt zijn taal niet, er is geen
contact meer. ‘[I]ets dat er niet is’ interpreteer ik dan ook niet als de penis van vader,
maar als de ‘ik’ zelf. Haar vader kijkt naar háár en praat tegen haar, maar hij is haar
‘pratende vreemd’. Zij ervaart dit alsof ze er niet is.
Het hierboven geciteerde gedicht ‘vanuit mijn bed kan ik door 't raam’ (Min 1966,
pagina 12) kan eveneens binnen dit kader gelezen worden, maar omdat hierin ook
nog andere motieven een rol spelen zal ik dat later bespreken.

‘het mes dat in jouw handen lag’
Langzaam maar zeker maakt de ‘ik’ zich meester van de taal. Eerst gaat dat nog
via een ‘ander’ of ‘hem’ die de rol van vader op het gebied van taal heeft
overgenomen. Zij ervaart zichzelf dan ook als bestaand dóór die ander: ‘ik ben niets/
dan wat ik ben door hem.’ (Min 1966, pagina 45). Maar ook dit verandert. De ‘ander’
maakt plaats voor de aan de ‘ik’ gelijkwaardige ‘jij’. Er is geen sprake meer van dat
de ‘ik’ nu nog een
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ander nodig heeft voor haar taal. Integendeel. Nu ze de taal beheerst is ze zelfs bij
machte de taal terug te brengen tot de stilte, het zwijgen. Het taalmotief dat in eerste
instantie bepalend was voor het (zich voelen) bestaan van de ‘ik’, krijgt nu een sterk
3.
poëticaal karakter . Het één-na-laatste gedicht van de bundel getuigt hiervan op
een prachtige manier. Het zal hopelijk duidelijk worden dat de ‘jij’ hier niet meer een
realistische minnaar is, maar eerder gelezen kan worden als ‘gedicht’:
voor mijn gedachten ben jij steeds de ruiter,
jouw stilte is een web waar ik in sluimer
en al jouw spreken is veelzijdig zwijgen,
laten wij langzaam in elkander stijgen.
laten wij taal van elke klank ontruimen
en zo volbrengen wat wij steeds verzuimden:
een reis aanvangen naar hetzelfde zwijgen
waar echo's in gedempte woorden dreigen.
dit wordt een filter over de geluiden
die heersen in de kelen van wie huilen.
wie spreken durft, wordt van zijn stem onteigend.
dit wordt een uitroepteken in de ruimte
waar woorden voor het eerst hun klank verkrijgen.
dit wordt een vuist van ingehouden hijgen.
(Min 1966, pagina 56).

De lezer zal wellicht nog met de vraag worstelen hoe het hiervoor geciteerde ‘vanuit
mijn bed kan ik door 't raam’ geïnterpreteerd kan worden zonder daarbij incest als
interpretatiekader te nemen. Deze vraag zal ik trachten op een bevredigende wijze
te beantwoorden door voor enkele problematische passages in het gedicht te rade
te gaan bij andere poëzie van Min.
Zoals Meijer al betoogt is de chronologische volgorde der gebeurtenissen door
elkaar gegooid. De tweede strofe, ‘hij noemt een naam die ik niet ken/ en spreekt
een taal waar ik te klein voor ben.’, vormt eigenlijk het beginpunt. In deze strofe
herkennen we hiervoor besproken motieven zoals het noemen, het (her-)kennen
en het spreken van de taal. Opnieuw is er geen talig contact tussen vader en kind
mogelijk, vanzelfsprekend ervaart het kind dit als schokkend. Ze beseft dat er voor
haar in ‘de zwarte nacht’ en onder ‘de hemelboog’ geen schuilplaats meer is. Toch
blijft hier de vraag prikkelen welke naam haar vader dan noemt. Voordat ik deze
vraag beantwoord ga ik eerst in op het ‘mes’.
Het ‘mes’ staat in dit gedicht in een spanningsveld van tegenstrijdige betekenissen.
Het wordt omgeven door passages als ‘de zwarte nacht’, ‘last’, ‘schaduw’ en ‘spook’,
die de negatieve klank van mes lijken te bevestigen. Tegelijkertijd wordt de negatieve
kant ondermijnd door positieve connotaties: van het mes springt een roos - vanouds
een liefdessymbool - omhoog naar de hemel en er ontstaat een prachtig beeld
waarin in de zwarte nacht opeens duizend kleuren zijn. Het mes kan dus zeker niet
eenduidig negatief worden opgevat zoals Meijer doet (MM, pagina 155-159).
Onduidelijk blijft wat er met het mes ‘dat in zijn hand ligt’ gedaan is of zal worden.
In een ander gedicht keert dit mes echter in vrijwel dezelfde bewoordingen terug,
ik citeer enkele fragmenten: ‘nu moet ik gaan [...] als ik je weer ontmoeten zal,/ zal
ik mijn naam in jouw huid kerven// dan zal ik zingen [...] van het mes dat in jouw
handen lag.’
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Niet de vader maar de ‘ik’ beschikt hier over een mes, hoe kan ze anders kerven?
De ‘ik’ zal haar naam in zijn huid kerven. Een bloederige handeling waarmee een
voorgoed onbreekbare band gesmeed wordt. Blijkbaar wil zij dat hij haar naam niet
vergeet: voor wie ik liefheb, wil ik heten.
Als we nu teruggaan naar het vadergedicht vallen er twee dingen op hun plaats:
het mes en de naam die vader noemt. Analoog aan het voorgaande zouden we
voorzichtig kunnen interpreteren dat de vader met het mes zijn naam in haar huid
heeft gekerfd; voor wie hij liefheeft, wil hij heten. De vader voert een liefdevolle
handeling uit die, zoals wel vaker bij Min, met pijn gepaard gaat. Een pijn die
bovendien nog eens vergroot wordt doordat de ‘ik’ de naam van haar vader niet
kent, zoals we hiervoor zagen in ‘neem mijn vader, die mij pratende vreemd is’, en
zijn bedoeling dus niet zal begrijpen.
Overigens komt in de vergelijking van deze twee gedichten nog iets anders naar
voren. Van passief onderwerp dat ‘vader’ ziet gaan en
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vaders taal noch spreekt noch begrijpt, heeft de ‘ik’ zich ontwikkeld tot iemand die
zelf handelt: ‘nu moet ik gaan, zal ik [...] kerven, dan zal ik zingen’. De ‘ik’ heeft
letterlijk het heft in eigen handen genomen.

De tekst of de lezer
‘Een interpretatie’, aldus Meijer, ‘is zinvol wanneer zij het gedicht verrijkt en bezielt
met betekenis; wanneer zij tot gevolg heeft dat ook andere lezers intens en
aandachtig met het gedicht bezig zijn [...]. In die zin is mijn interpretatie zinvol
geweest’. (Opzij juni 1990, pagina 55). Maar wat, is mijn vraag, als een dergelijke
interpretatie weerlegd wordt door de tekst? Maakt dat Meijers interpretatie
waardeloos? Nee, het verandert alleen de status. Door haar lezing heeft Meijer niet
zozeer iets gezegd over Mins poëzie, maar over het maken van betekenis door de
lezer, wat ook een van de centrale probleemstellingen is van haar proefschrift.
Enkele gedichten, geïsoleerd beschouwd, worden inderdaad verrijkt en bezield met
betekenis wanneer men ze leest als cirkelend rond het thema ‘dochterverkrachting’.
Maar wanneer men ze leest met zorgvuldige aandacht voor hun plaats in de bundel
en de vaak paradoxale betekenissen, dan blijkt de incest-theorie niet door de tekst
gerechtvaardigd te worden. Het is maar waaraan men de voorkeur geeft, de tekst
of de lezer.
Hoewel Meijer haar lezing met nadruk presenteert als literair, ontkomt ze er niet
aan biografisch aandoende gevolgtrekkingen te maken. De tweede bundel, Een
vrouw bezoeken, met veel sado-masochistische trekjes, wordt door Meijer als volgt
geplaatst: ‘In het licht van een verleden van seksueel misbruik door de vader is deze
sombere visie op erotiek/ seksualiteit zeer gebruikelijk’ (MM, pagina 149). Dit heeft
niets meer te maken met betekenis toekennen vanuit een willekeurig
interpretatiekader. Meijer pretendeert niet iets te zeggen over de relatie auteur-werk,
maar hier is het literaire, niet-biografische kader opeens wél gelijkgesteld met een
historische, biografische werkelijkheid. Ook op andere plaatsen worden uitstapjes
gemaakt naar een vermeend incestverleden: ‘Ook is er weer sprake van het grote
schuldgevoel, dat elk slachtoffer levenslang met zich meedraagt’ of: ‘Maar Min is
niet “familieziek” [...] volgens Min is, integendeel, de familie ziek. Cynische grappen
kunnen fungeren als afscherming van traumatische gevoelens, en zijn tegelijk een
manier om met het onverdraaglijke om te gaan.’ (MM, pagina 151-152).
In deze uitspraken wordt de literaire interpretatie niet meer gescheiden van het
eventuele realistische gehalte van de poëzie. Dit is niet zo vreemd als we inzien dat
‘incest’ nauwelijks als zuiver literair kader is te beschouwen. Door vanuit een dergelijk
kader te lezen, wordt immers zeer sterk gesuggereerd dat het ook vanuit een dergelijk
kader geschreven is, waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat je een dergelijk kader
dan maar niet mag gebruiken. ‘Over interpretaties valt te discussiëren’, zoals Meijer
zegt (MM, pagina 140). Ik hoop met dit artikel een bijdrage te leveren aan de
interpretatie van het werk van Min. Meijers interpretaties zijn geen onzin. Ze zijn
waardevol voor de lezer. Ze gaan alleen voorbij aan veel aspecten die zo
kenmerkend zijn voor de poëzie van Min.
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Eindnoten:
1. Min 1966, pagina 56.
2. Op het genoemde artikel in Opzij volgden twee reakties: Maaike Meijer, ‘Zeer geachte Neeltje
Maria Min’. In: Opzij, jrg. 18, nr. 6, juni 1990. En: Mieke Bal, ‘De woede van... Mieke Bal. Literatuur
- Min’. In: Surplus, jrg. 4, nr. 3, juli/augustus 1990.
3. Dit gedicht is niet het eerste in de bundel waarin een poëticaal aspect is aan te wijzen. Het zou
een tweede artikel vergen om toe te lichten welke rol het poëticale aspect en vele hier niet
genoemde motieven in Mins werk spelen.
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Meijer
Adieu
Alhoewel ik Kees-Jan Backhuys niet ken, schijnt hij mij erg goed te kennen. U vindt
mijn algehele denken uit de doeken gedaan in zijn reactie ‘Spiegeltje, spiegeltje’
(Vooys 8/3) op mijn voorlaatste column ‘Roodkapje’ (Vooys 8/2). Backhuys weet
door welke bril ik altijd naar de wereld kijk. Hij weet bij voorbaat al wat ik zou vinden
van dat autospiegeltje achter het klepje bij de zitplaats rechts van de chauffeur (bah,
seksistisch, natuurlijk voor het vrouwtje bedoeld). Ook meent Backhuys ervan op
de hoogte te zijn dat ik bijna voor boekverbranding ben. Jeetje. Ik geloof dat ik wel
op kan houden met schrijven: als u wilt weten wat ik vind, vraag het dan gelijk aan
Backhuys.
Backhuys blijkt het niet eens te wezen met mijn lezing van het sonnet ‘Roodkapje’
door Driek van Wissen. Voordat we eindelijk vernemen wat zijn feitelijke bezwaren
zijn, worden we eerst schoolmeesterachtig getrakteerd op een verhandeling over
Driek van Wissen en vervolgens op een al even weinig relevante uiteenzetting over
het Wezen Der Sprookjes. Dat Wezen Der Sprookjes heeft Backhuys nodig, omdat
hij het gewraakte sonnet en het sprookje van Roodkapje voor het gemak eerst maar
behandelt als een en dezelfde tekst. Vervolgens suggereert hij dat ik tegen het
sprookje te velde trek, onder het motto ‘het is niet goed of het deugt niet’. Want ik
wil immers overal seksisme vinden, vooral daar waar het niet is. Welnu. Ik vind het
sprookje van Roodkapje niet seksistisch, maar dit terzijde: ik begaf en begeef me
niet in de complexiteiten van de betekenissen en werking van sprookjes. Ik had het
in mijn column ook in het geheel niet over het sprookje, in welke van zijn varianten
dan ook, maar over van Wissens mislukte grap daarmee. Ik weet niet hoeveelstejaars
Kees-Jan is, maar hij had nu toch wel mogen weten dat de ene ‘versie’ de andere
niet is. Van Wissens gedicht is zelfs geen versie maar een productieve receptie,
net zo een als het liedje Fire (‘But when we kiss woohoo fire. Romeo and Juliet,
Samson en Delilah’) een productieve receptie is van de bijbelse Samson en Delilah.
Het is een toespeling, een ontlening in dienst van een nieuwe context en een nieuw
ideologisch doel. Van Wissen vertelt het sprookje ook niet zoals dat verteld hoort
te worden: hij leunt ertegen om een seksistische grap te maken die mij niet bevalt.
Daar kom ik zo op terug.
Wat Backhuys eigenlijk wil zeggen blijft raadselachtig. Het enige dat echt duidelijk
is, is dat hij mij graag in de zeik wil zetten. Verder geloof ik dat hij vindt dat sprookjes
belangrijk zijn omdat ze de ‘spreekbuis [zijn] van het algemeen menselijke,
archetypische onderbewuste.’ Evenwel hebben ze ook ‘kwalijke bijbedoelingen’.
Dat komt, zo zoek ik maar verder in dit warrige betoog, omdat sprookjes moralistisch
zijn. In ‘Roodkapje’ maken immers ‘traditionele opvoeders’ Roodkapje wijs dat ze
niet van de paden mag afwijken (hoe dat moralisme weer rijmt met dat archetypische
onderbewuste weet ik niet, maar dat zoekt Kees-Jan nog 's op). Driek van Wissen
zou nu dat ‘verwerpelijke moralisme van die ideeën bloot[leggen] tot op het bot.’
Zodoende zou van Wissen dus als ik het goed begrijp kritiek op het sprookje leveren.
Wat een onzin. Wat dit ene element betreft: Roodkapje mag niet van de paden
af maar doet het toch, echoot van Wissen het sprookje precies. Van kritiek is dus
geen sprake. En verder geloof ik nu dat Backhuys van Wissens sonnet waarachtig
nog mooi, verheffend, goed vindt ook. Ik vind het daarentegen een slap stukje
rijmelarij. Vandaar dat ik het ook badinerend heb behandeld. Backhuys'
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kritiek is haast teveel eer. In zijn ijver mij de les te lezen is het bovendien niet eens
tot Kees-Jan doorgedrongen dat ik slechts één werkelijk bezwaar heb tegen dat
gedicht. Dat bezwaar richt zich tegen de laatste regel van het gedicht. Ik citeer de
tweede helft nog eens:
Gelukkig kwam haar redder gauw.
Hij trok zijn dolkmes uit de schede
en met een kloeke jagerssnede
bracht hij verlossing uit het nauw.
Deze geboorte werd haar tweede:
het meisje werd verlost tot vrouw.

En wat die laatste regel betreft snapt Backhuys het nog steeds niet. Volgens hem
gaat dit gedicht namelijk niet over ontmaagding, maar er is ‘een duidelijke toespeling
op een keizersnede.’ Cursief. ‘Dat’, zo schoolmeestert Bak voort, ‘is een constante
in mythen en sprookjes. (Jonas in de wallevis, misschien zegt haar [Meijer] dat iets).’
Het geval wil, oen, dat ik dat natuurlijk ook zie en gewoon heb opgeschreven. Wrijf
je ogen uit en lees: ‘De keizersnede-verlossing wordt gepresenteerd als een tweede
geboorte’ aldus mijn column en verderop merk ik op dat de jager hier voor
vroedvrouw speelt. Ja? Maar de pointe is, dat deze ‘verlossing’ met het jagersmes
dubbelzinnig wordt: na de laatste regel is het zowel een keizersnede als een
ontmaagding. Backhuys heeft zeker het eindexamen tekstverklaren van de
avond-mavo niet gehaald (welke nieuwe betekenis krijgt de verlossing in de laatste
regel van dit gedicht?). Ik heb echt het gevoel dat ik hem een mop moet uitleggen
nadat alle andere mensen al uitgelachen zijn. Nee, dit is te gek voor woorden. Terwijl
Backhuys in noot 2 nog heel manmoedig roept dat Roodkapje ‘natuurlijk zelf een
wandelend fallisch symbool is’ (toe maar) houdt hij zich hier ineens deugdzaam van
den domme. Kom, Kees-Jan, even flink zijn: hoe worden meisjes volgens het
geldende volksgeloof tot vrouw? En lees nu de laatste regel nog 's? Goed zo.
Ik zou de moeite niet nemen dit te weerleggen als het niet in Vooys, het blad waarin
ik zelf schrijf, gestaan had. En bij dezen wend ik mij tot de redactie van het
onderhavige periodiek. Dames en heren: Kees-Jan Backhuys is er uitsluitend op
uit om mij belachelijk te maken. Met alle middelen.
Dat hij dat wil moet hij weten. Dat hij dat echter doet als lid van dezelfde redactie
die mij aanzocht als vaste columnist, vind ik kwalijk. Dat diezelfde redactie die unfaire
en naar mijn mening ook bijzonder domme reactie vervolgens plaatst bevreemdt
mij in hoge mate.
Naar goed journalistiek gebruik treden medewerkers van hetzelfde blad slechts
op hoffelijke wijze met elkaar in debat. Wanneer de ene medewerker de andere
onder de gordel gaat aanvallen - en de ander natuurlijk terugmept - wordt de positie
van een van beiden onhoudbaar.
Wanneer een medewerker zelf de codes niet in acht neemt is er normaal
gesproken altijd nog de redactie, die de medewerkers desnoods tegen elkaar
beschermt. U doet dat niet. Sterker nog. U valt zelf een van uw eigen medewerkers,
mij in dit geval, op onaangename wijze aan. Het zal u niet verbazen dat ik nu alleen
nog maar kan terugslaan en opstappen.
Wel heeft dit alles bij mij vraagtekens doen rijzen bij uw beweegredenen, toen u mij
vroeg columns voor u te schrijven. Als wat ben ik ingehuurd? Als
gelegenheidsfeminist? Als kop van Jut? Moest er wat leven in de brouwerij komen,
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en tegen een feminist gaat het altijd zo lekker tekeer? Berustte jullie invitatie op
authentieke belangstelling voor een feministische stellingname, of op sensatiezucht
en uitbesteding? Als ik bekijk wat hier gebeurt denk ik toch sterk aan het laatste.
Mijn conclusie is, dat ik geen columns meer voor u schrijf. Maar troost, ik heb wel
een goede vervanger. Want wie schetst mijn verbazing als Backhuys zich aan het
eind van zijn stuk zelf begint op te werpen als feminist. ‘Er is op het gebied van de
totale seksuele en maatschappelijke bevrijding van de vrouw (en de man) nog zoveel
werk te verrichten, en ze [ik dus] bewijst een goede zaak een hele slechte dienst.’
Zo zie je maar: ik ben gewoon geen goeie feminist, ik pak die dingen verkeerd aan.
Ik wil teveel tegelijk, Kees-Jan begrijpt dat wel. Hij is echt het Redelijk Alternatief.
Dus waarom nemen jullie hem niet, als huisfeminist? Hij gaat bij jullie vast een
schitterende carrière als seksisme-bestrijder tegemoet. Veel succes saampjes.
MAAIKE MEIJER
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Oude muziek vernieuwd
Authentieke uitvoeringspraktijk als kritische stroming kritisch
bekeken.
Henk van den Berg
Henk van den Berg is student Muziekwetenschap aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht.
Deze zomer wordt in Utrecht wederom het Holland Festival Oude Muziek
gehouden. In dit artikel gaat Henk van den Bergh in op de uitvoeringspraktijk
van oude muziek. De musici trachten door het gebruik van originele
instrumenten de authentieke klanken te reconstrueren. Deze methode heeft
het publiek veroverd.
Bijna niemand die geïnteresseerd is in de muziek van Bach en zijn tijdgenoten zal
vreemd opkijken als hij of zij hoort dat deze muziek tegenwoordig gespeeld wordt
op gerestaureerde instrumenten uit die tijd of op kopieën daarvan. Toch is het slechts
dertig jaar geleden dat uitvoeringen van muziek uit de zeventiende en achttiende
eeuw op originele instrumenten nog uitzonderlijk waren. Pas in de jaren zestig
kwamen steeds meer musici tot de overtuiging dat de toenmalige uitvoeringspraktijk
van muziek uit de zeventiende en achttiende eeuw, de periode die in de
muziekgeschiedenis het etiket ‘barok’ heeft meegekregen, niet juist was. De
uitvoeringspraktijk zoals die uit historische bronnen naar voren kwam, stemde niet
overeen met de manier waarop barokmuziek over het algemeen werd uitgevoerd
in de jaren zestig. Hierdoor ontstond er veel kritiek op de gangbare uitvoeringspraktijk
van barokmuziek. Werd in de zestiger jaren de Matthäus-Passion van Bach
uitgevoerd met een oratoriumkoor van honderd mensen, uit de bronnen bleek dat
de ensembles tijdens de barok veel kleiner geweest moeten zijn.
De grootte van een ensemble heeft een directe invloed op de klank en
doorzichtigheid van de muziek. Bij een groot ensemble is het moeilijk om de
verschillende partijen die tegelijkertijd klinken als zelfstandige stemmen naar voren
te laten komen, terwijl dit bij een klein ensemble veel minder problematisch is. Een
van de bezwaren tegen de traditionele uitvoeringspraktijk was dan ook dat men met
een groot ensemble nooit de gewenste doorzichtigheid kon bereiken en dat daarmee
de muziek tekort gedaan werd. Behalve op de grootte van een ensemble had men
ook kritiek op de instrumenten die door de traditionele symfonieorkesten werden
gebruikt. Moderne instrumenten hebben veel meer mogelijkheden dan instrumenten
uit de barok. Hierdoor heeft de bespeler van een modern instrument geen weet van
de beperkingen van de achttiende-eeuwse voorloper van zijn/haar instrument.
Beperkingen waaraan een componist vanzelfsprekend gebonden is bij het
componeren. Als bepaalde gedeeltes van een stuk moeilijk zijn voor een instrument,
dan is dat in de uitvoering terug te horen. Een goed voorbeeld van een dergelijk
probleem dat wel optreedt bij een historisch instrument en niet bij een modern, is
de halssteun van de viool. De moderne viool wordt met de kin vastgehouden, zodat
de beide handen vrij zijn om te bewegen. Vóór 1800 ontbrak deze halssteun zodat
de linkerhand de viool vast moest houden en daardoor niet vrij over de lengte van
de snaren kon bewegen. Er ontstaan dan andere problemen dan bij een modern
instrument, waardoor moeilijkheden kunnen optreden bij het spelen van bepaalde
muziek.
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Evengoed ontstaan er problemen als je barokmuziek uitvoert op moderne
instrumenten. Zo is
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Het concert. Louis Michel van Loo (1707-1771). Hermitage, Leningrad.

de moderne trompet berekend op de grote concertzalen van deze tijd en op een
symfonieorkest van honderd mensen. In een relatief klein ensemble dat barokmuziek
speelt, klinkt ze dan al gauw te hard. Een trompet uit die tijd maakt veel minder
geluid, zodat het volume dan geen probleem is.
Niet alleen op de samenstelling van ensembles had men kritiek, ook op de
speelwijze van de ensembles viel veel aan te merken. Is in de muziek van Wagner
een constant aanwezig vibrato een gewenst effect, in de zeventiende en achttiende
eeuw werd het vibrato alleen als versiering toegepast en was het geen integraal
onderdeel van een zangtechniek. Dit geldt uiteraard niet alleen voor zangers, maar
ook voor instrumentalisten, zoals bij voorbeeld violisten.

De musici
Aan het eind van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig verschenen de
eerste belangrijke platen van ensembles die barokmuziek op een historisch
verantwoorde manier uitvoerden. Deze manier van uitvoeren wordt ook wel de
authentieke uitvoeringspraktijk genoemd. Een van de pioniers op dit gebied was
Nikolaus Harnoncourt die rond 1970 met zijn groep Concentus Musicus Wien een
plaatopname maakte van de Brandenburgse concerten van Bach. Op deze plaat
zijn alle kenmerken van de authentieke uitvoeringspraktijk waar te nemen, zoals:
originele instrumenten, grote doorzichtigheid, geen vibrato in de strijkers, et cetera.
Weliswaar werd deze muziek veel frisser uitgevoerd dan men gewend was, maar
het was ook duidelijk dat de authentieke uitvoeringspraktijk nog in de kinderschoenen
stond. Met name de koperinstrumenten bleken moeilijk te bespelen en men merkt
dat daar veel mis gaat.
Niet alleen de instrumentale muziek werd door Harnoncourt onder handen
genomen, ook de vocale muziek kwam aan de beurt in de vorm van een authentieke
opname van de Matthäus-Passion. Allereerst bestond het koor niet uit mannen en
vrouwen, maar uit mannen en jongens. Bovendien lag het tempo veel hoger dan
bij traditionele uitvoeringen en streefde de

Vooys. Jaargang 8

14
hele uitvoering naar een zo groot mogelijke helderheid.
Harnoncourt was niet de enige die zich in die jaren bezighield met de authentieke
uitvoeringspraktijk. Andere grote namen uit deze tijd zijn onder andere: Gustav
Leonhard (klavicinist en dirigent) en Frans Brüggen (blokfluitist en dirigent).
Kenmerkend voor deze jaren is een zekere starheid die bij de uitvoerenden toentertijd
aanwezig was. Zo hield men zich strikt aan ongeschreven wetten die echter door
de overgeleverde bronnen slechts gedeeltelijk bevestigd werden. Een verschijnsel
dat we tegenkomen bij vele stromingen die zich afzetten tegen een bepaalde traditie
en zelf nog een traditie moeten ontwikkelen. Men had bij voorbeeld in de bronnen
gelezen dat over het algemeen vibrato alleen als een versiering toegepast werd.
Resultaat was dat in het begin van de authentieke uitvoeringspraktijk het toepassen
van vibrato in zijn geheel verboden was. Ook had men het idee dat, nadat een noot
aangezet is, deze nog een beetje moet aanzwellen. Voor vijf minuten is het niet erg,
maar tijdens een concert van anderhalf uur is dit voor de luisteraar een zeer
vermoeiend effect. Het is dan ook niet voor niets dat dit verschijnsel in de
muziekkritiek ook wel het zuchten en steunen van de authentieke uitvoeringspraktijk
wordt genoemd.

Warme broodjes
Toch hebben deze minpunten van het begin het uiteindelijke succes van deze
uitvoeringspraktijk niet in de weg gestaan. Al vrij snel diende zich een nieuwe
generatie musici aan. Ook kwam de barokmuziek, en in haar kielzog de muziek van
voor 1600, meer in de publieke belangstelling te staan. Er doken ensembles op die
zich bezig hielden met middeleeuwse muziek, of met de muziek uit de vijftiende en
zestiende eeuw zoals het Pro Cantione Antiqua. Deze vroege, oude muziek mag
zich in een steeds groeiende belangstelling verheugen, en dat voor een soort muziek
die ooit is afgedaan als musicologen-muziek! Ook de barok zelf werd meer uitgediept
zodat ook de muziek van andere componisten dan Bach, Vivaldi en Purcell uitgevoerd
werd. De authentieke uitvoeringspraktijk werkte hierdoor als een tweesnijdend
zwaard, waarbij enerzijds de barokmuziek als nieuw werd uitgevoerd en anderzijds
verwaarloosd repertoire werd herontdekt.
Vanaf het begin van de jaren tachtig werd de toon niet meer alleen gezet door
de pioniers van het eerste uur (die uiteraard ook nog steeds actief zijn), maar waren
het met name de Engelsen die nieuwe wegen gingen bewandelen. Had men zich
tot dan toe voornamelijk beperkt tot muziek van vóór 1750, nu waren Haydn, Mozart
en Beethoven aan de beurt. Het meest opvallend is de integrale opname van de
symfonieën van Mozart door The Academy of Ancient Music onder leiding van
Christopher Hogwood en Jaap Schröder. Hier geen zoete klanken, maar spannende,
felle uitvoeringen van stukken die door de eeuwen heen bijna kapot gespeeld waren.
Wat opvalt bij een vergelijking met de genoemde opname van de Brandehburgse
concerten onder Harnoncourt, is in eerste instantie de enorme stijging van het niveau
in een periode van slechts tien jaar. Er gaat veel minder mis, terwijl de pluspunten
zijn gebleven (grotere helderheid van klank, goede balans in het orkest door het
gebruik van originele instrumenten, etcetera). Het is dan ook niet verwonderlijk dat
deze uitgave een groot succes is geworden.
Naast Christopher Hogwood ging ook Frans Bruggen zich met zijn Orkest van de
Achttiende Eeuw met muziek van na 1750 bezighouden. Ook hier overtuigt het
orkest door het hoge niveau waarop de werken uitgevoerd worden. Zowel Hogwood
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als Bruggen beperken zich niet tot de muziek tot en met Mozart, maar ze wagen
zich sinds enkele jaren ook aan de symfonieën van Beethoven, de hoeksteen van
de traditionele symfonieorkesten. Het lijkt er op dit moment op dat de verschillende
authentieke ensembles zich in een race bevinden, waarbij het erom gaat wie als
eerste de stap in een volgende periode van de muziekgeschiedenis zet. Wat dat
betreft hebben we een voorlopige winnaar in de persoon van Roger Norrington en
zijn London Classical Players. Deze maakt op dit moment furore met spectaculaire
opnames van de symfonieën van Beethoven, de Symfonie Fantastique van Hector
Berlioz en, zeer recent, de eerste versie van de ouverture van Der Fliegende
Holländer van Richard Wagner. Hiermee heeft de authentieke uitvoeringsbeweging
haar oorspronkelijke grenzen (het einde van de barok) ver
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overschreden en houdt men zich zelfs bezig met muziek van rond 1840, die tot nu
toe het exclusieve domein was van de traditionele symfonieorkesten. Het succes
bij het grote publiek van al deze opnamen zal niet in de laatste plaats tot deze trend
hebben geleid. De CD's met Roger Norrington gaan onder de vlag van juichende
kritieken als warme broodjes over de toonbank, een ontwikkeling waar niet iedereen
blij mee is.
Nadat de authentieke uitvoeringspraktijk in de afgelopen twintig jaar tot bloei is
gekomen, gaan er de laatste paar jaar ook stemmen op die een kritische noot
plaatsen bij de ‘authenticiteit’ van de authentieke uitvoeringspraktijk.

Vrouwen in jongenskoren
Het woord authentiek is eigenlijk al ongelukkig gekozen. Zoals het nu functioneert
lijkt het net alsof alleen historisch verantwoorde uitvoeringen authentiek zouden
zijn. Dit is niet waar, want elke interpretatie van een stuk muziek bezit haar eigen
authenticiteit. Authentiek is dus eigenlijk een naam voor een bepaalde stroming
geworden; een naam die niet goed de lading dekt. Het zou dan ook beter zijn het
woord authentiek te vervangen door historisch. Omdat deze stroming zeker in het
begin van haar bestaan de pretentie had (en nóg enigszins heeft) de muziek die zij
uitvoert hetzelfde te laten klinken als het in de zeventiende en achttiende eeuw
geklonken heeft, onderhoudt zij relatief nauwe betrekkingen met het muziekhistorisch
onderzoek op het gebied van de uitvoeringspraktijk. Er is geen klinkend materiaal
overgeleverd, zodat men aangewezen is op de schriftelijke en iconografische bronnen
uit die tijd. Bij een reconstructie van de uitvoeringspraktijk van de barokmuziek
doemen ook alle problemen op die met het interpreteren van bronnen samenhangen.
Als in een bron tegen het gebruik van vibrato geageerd wordt, betekent dat niet dat
er toen niet gevibreerd werd. Integendeel. Wanneer een schrijver een dergelijke
praktijk veroordeelt, dan gebeurde het dus wel.
Voor welke muziek en uitvoeringstraditie is een bron van toepassing? Had de
schrijver van zo'n bron een overzicht over het repertoire en de uitvoeringspraktijk
van heel West-Europa of alleen maar over zijn eigen stad? Natuurlijk zijn er vanuit
de bronnen wel bepaalde conclusies te trekken en kun je daarmee in de praktijk
een heel eind komen, maar het beeld blijft onvolledig. Een van de kritiekpunten op
de authentieke uitvoeringsbeweging is dan ook dat ze haar pretenties aangaande
het reconstrueren van een uitvoeringspraktijk niet waar kan maken. Dat weten de
betreffende musici natuurlijk ook, maar het is wel een verleidelijk verkoopargument
voor een platenmaatschappij. Hiermee zijn we tegelijkertijd op een ander punt van
kritiek op deze beweging uitgekomen. De authentieke uitvoeringspraktijk is een
commercieel succes, waardoor veel van de oorspronkelijke idealen wat soepeler
gehanteerd worden. Ensembles worden duur, gaan als gevestigde orkesten
functioneren en laten allerlei praktische overwegingen boven de ideële prevaleren.
Vocale liturgische muziek uitvoeren met een jongenskoor is historisch gezien het
meest correct, maar het is niet mogelijk met een groep jongens gedurende een jaar
de hele wereld af te reizen en dus neem je vocalistes op in je ensemble. Dat
volwassen vrouwen hun vak veel beter verstaan dan jochies van veertien, is
bovendien mooi meegenomen. Vanuit de professionele musicus die zijn/haar brood
moet verdienen is dit goed te begrijpen, maar het is niet in overeenstemming met
het streven van de authentieke uitvoeringspraktijk.
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Populaire praktijk
De authentieke uitvoeringspraktijk heeft na een stormachtige ontwikkeling het publiek
veroverd. Met name in Nederland is deze praktijk populair, getuige de vaak
uitverkochte concerten van authentieke ensembles. Nederland heeft ook één van
de grootste festivals op dit terrein binnen haar landsgrenzen: het Holland Festival
Oude Muziek. Op dit festival zijn bijna alle belangrijke ensembles, waaronder ook
die van de grote musici die in dit artikel niet genoemd zijn (zoals bij voorbeeld Ton
Koopman) aanwezig. Wie meer wil ervaren van de authentieke uitvoeringsbeweging
zoals ze hier in grove lijnen is beschreven, kan het komende Festival bezoeken.
Het Festival, dat jaarlijks vanaf eind augustus tot begin september in Utrecht
gehouden wordt, bruist van leven en heeft samen met de authentieke
uitvoeringspraktijk nog een boeiende toekomst voor zich.
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Zie langs zyn tweelingslyn dien fellen salamander!
Wilbert Smulders
Wilbert Smulders is docent Moderne Nederlandse letterkunde aan
de Rijksuniversiteit Utrecht. Onlangs bezorgde hij een bundel essays
over het werk van W.F. Hermans (Verboden toegang, essays).
Hy runt, hy vliegt, hy rukt, verwaten en verwoed
afgronden in 't gezicht, en bergen tegemoet
(Da Costa)

De komst van de spoorwegen heeft de wereld ingrijpend veranderd. De trein
bracht de buitenwereld binnen, waardoor grenzen vervaagden. Het station
werd het symbool van beweging en dynamiek. Een artikel over stations,
stedebouw en literatuur.
‘Awater’ eindigt zijn slow motion exodus uit ‘de stad’ op een stationsplein en daar
eindigt Nijhoffs gedicht in de wolk van stoom die fluitend ontsnapt aan het ‘wezen’
dat ‘een knie [tilt]’. Van Oudshoorns geheimzinnige personage De W. uit de novelle
Laatste dagen meent reeds op de eerste pagina ‘even de geheimzinnige sfeer ener
gansch andere werkelijkheid [...] aan te voelen’ en laat zich aan het einde van het
verhaal per ‘omnibus’ vervoeren naar het ‘“nowhere”’: ‘De ziedende drukte om een
station wekte De W. uit zijn overpeinzing. Met de rest der passagiers begon hij de
omnibus te verlaten, die hier blijkbaar zijn eindpunt had bereikt. Hij wist nu in welk
stadsgedeelte hij zich bevond en ook, hoe er ergens achter het station een paar
eigenaardige joden-wijken moesten wezen, die hij reeds lang had willen bezoeken.’
Daar heeft hij het gevoel ‘heimelijk geleid te worden’ en hij loopt er dan ook prompt
zijn geheimzinnige tegenspeler Bastaardier tegen het lijf.
Vestdijks ‘laatste oordeel’ in De kellner en de levenden is voor een belangrijk deel
gesitueerd in een station. En in de prachtige novelle van Bordewijk, Huissens; een
climacterium genaamd, vormt de gang naar het station de passage naar een
geestelijke onderwereld waarin de hoofdpersoon korte tijd de speelbal wordt van
de oerkrachten van het leven. Wanneer Osewoudt in Hermans' De donkere kamer
van Damokles na het plegen van een aanslag te Lunteren op het station te
Amsterdam arriveert en niet meer weet wat hij verder moet doen, staat er: ‘Juist op
dat ogenblik klonk er een luid gekraak uit de luidsprekers die op de perrons hingen
en een holle, maar toch hese stem riep: - De heer Osewoudt! De heer Osewoudt!
De heer Osewoudt, vermoedelijk aangekomen met de trein uit de richting Amersfoort,
wordt verzocht zich te vervoegen op het bureau van de stationschef tot het in
ontvangst nemen van een belangrijke boodschap. Herhaling: De heer Osewoudt
[...]’. De lezer moet bij deze passage wel aannemen dat Osewoudt deze ‘oproep’
tenminste gedeeltelijk denkt te horen.

Biljetten en loketten
Het station is een topos in de moderne literatuur. Het station diende voor
modernistische schrijvers als een metafoor voor ‘het moderne leven’ en het is niet
zo moeilijk te bedenken waarom ‘het station’ zo'n geschikt en rijk beeld vormde. Het
station is het gebouw dat gestalte geeft aan de resultaten van het idee van
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Drie hoofdgebouwen van de NS. De luchtbrug verbindt hoofdgebouw I (links) en hoofdgebouw
II (rechts). Op de achtergrond het nieuwe hoofdgebouw IV. Foto: Idzard de Jong.

de vooruitgang, terwijl het tevens het decor biedt voor de uitdrukking van het gevoel
dat het negatieve gevolg van de vooruitgang is: de vervreemding. Het station is een
plaats die de beslotenheid van een ‘plek’ mist, maar die rijk is aan de onbestemdheid
van het ‘onderweg zijn’. Niet alleen is het station een publieke plaats, een
gelegenheid dus waar alle standen gebruik van maken en waar iedereen vrijelijk in
en uit kan lopen, maar het is bovendien een lokaliteit waar men slechts aankomt
om er weer te vertrekken of waar men vertrekken zal om aan te komen in een
‘ergens’. Het station is een ‘lege plek’, maar niet ‘om te blijven’. In de anonimiteit
van het station kan men zich voor hetzelfde geld veilig of eenzaam voelen. De drukte
die er heerst wekt nu eens angst op en dan weer opwinding, of beide gevoelens
tegelijkertijd. De stem door de microfoon komt nergens vandaan, maar is voor
iedereen bestemd. Bij de aanblik van de biljetten en de loketten, bij de geur van
tabak en koffie die de reiziger in de tempelachtige restauraties bedwelmt, bij het
horen van het gegons van de massa en de fluitsignalen op de perrons weet men
zich verbonden met ‘les quatre coins du monde’. De eenling in de zich haastig
voortspoedende massa kan het gevoel krijgen dat zijn identiteit hem ontglipt; het
kan ook zijn dat hij zich duizelig voelt worden bij het vooruitzicht op de bestemming
die hem wacht.

De nieuwe ‘stadspoort’
Het spoor ontsloot de steden uit de negentiende eeuw. Het spoor bracht voor het
eerst in de geschiedenis van de westerse wereld ‘beweging’ teweeg. Beweging,
niet alleen in fysieke zin, dat wil zeggen de permanente mogelijkheid tot verplaatsing
door de wereld, maar ook beweging in overdrachtelijke zin van het woord, dat wil
zeggen dynamiek op sociaal-cultureel gebied. De trein bracht namelijk werk,
vreemdelingen en nieuws. De trein bracht kortom de buitenwereld binnen. Het
simpele feit dat een provinciestad in de negentiende eeuw
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werd aangesloten op een spoorwegnet, moet in het bewustzijn van haar bewoners
een onherroepelijke schok teweeg hebben gebracht. Het moet zoiets zijn geweest
als een immer gesloten kamer, die plotseling, van buitenaf, voor het eerst, maar
tevens voorgoed open werd gezet. Voordeel: de lucht klaart ten langen leste op en
men zíet eindelijk eens wat. Nadeel: men zit voortaan op de tocht. Gevolg: opwinding
én onvrede, vrijheid én onrust.
In de negentiende-eeuwse literatuur bestaat er een ruime traditie in verhalen die
zich afspelen in diligences, postkoetsen of trekschuiten. Deze vervoermiddelen
hebben in die verhalen steeds het karakter van een ‘huiskamer op wielen’. Natuurlijk,
ook in een diligence of trekschuit verplaatste men zich, maar bij het lezen van die
verhalen is het alsof men in dergelijke vervoermiddelen nog niet werkelijk ‘reist’ in
de moderne zin van het woord, alsof men niet werkelijk ‘weggaat’. Het is alsof de
wereld voor die reizigers slechts voorbijtrekt aan de sponning van een venster
waarmee men nog geheel vertrouwd is: het venster van de eigen huiskamer, met
uitzicht op de stad waar men niet alleen geboren is, maar zonder enige twijfel ook
sterven zal, en wel op zijn eigen, vaste plaats in de sociaal en cultureel nog
onwrikbare maatschappelijke structuur.
Bij mijn weten is een dergelijke traditie van ‘gezellige treinverhalen’ nooit van de
grond gekomen. En onbegrijpelijk vind ik dat niet: eenmaal in de trein, dat wil zeggen
eenmaal wérkelijk ‘vertrokken’, is men alleen en wordt de werkelijkheid ‘unheimlich’.
Vanaf het moment dat het spoor bestond, verhoogde het in principe voor elk individu
het risico op eenzaamheid of - als men het positief wil uitdrukken - de kans op
individualiteit.
De trein veranderde bovendien het hele aanzien van de stad. Het station werd
de nieuwe ‘stadspoort’. Om de stad zo min mogelijk te laten lijden onder de toch al
als schokkend ervaren veranderingen die de komst van de trein teweeg bracht,
werd het station in de meeste gevallen ergens aan de rand van de stad gesitueerd.
Maar doordat de trein steeds belangrijker werd, nam het stationsplein met alle
voorzieningen die daar vanzelf ontstonden, na verloop van tijd de positie van ‘tweede
centrum’ in, centrum waarnaar de stad zich bij uitbreidingen vervolgens ging richten.
De komst van ‘de trein’ greep dus direkt in in de leefwereld van de stadsbewoners.
Zo heeft de bouw van het Centraal Station te Amsterdam de stad meer dan een
eeuw volledig van het IJ, waarnaar zij tot dan toe gericht was, afgesloten. Ik geloof
niet dat de opkomst van het vliegtuig als vervoermiddel sporen heeft achtergelaten
in de literatuur, vergelijkbaar met die welke de trein heeft achtergelaten. Misschien
moeten we hieruit afleiden dat het vliegtuig in zekere zin slechts méér van hetzelfde
gaf, méér van datgene wat de trein ook al had gebracht. Bovendien werden
vliegvelden ver buiten de steden aangelegd, zodat de opkomst van dit vervoermiddel
in feite ‘onzichtbaar’ bleef voor wie er niet direkt mee te maken had.
Misschien heeft pas de opkomst van een ‘vervoermiddel’, dat als het ware van
een heel andere dimensie was dan de trein en het vliegtuig, een schok
teweeggebracht in het bewustzijn van twintigste-eeuwers, die vergelijkbaar is met
die welke de trein in de negentiende eeuw heeft veroorzaakt. Ik bedoel een machine
die niet meer personen en goederen vervoerde, maar één die informatie vervoerde:
de computer. Wie, uit de losse pols schakelend tussen zestien netten, op bij wijze
van spreken dezelfde zondagmiddag in februari 1990 life getuige kan zijn zowel van
de openstelling van de Berlijnse Muur als, aan de andere kant van de wereld, van
de vrijlating van Nelson Mandela, kan gemakkelijk beslopen worden door het
duizeligmakende en eenzame gevoel dat de werkelijkheid ‘een verhaal’ is geworden
dat zich op het privéscherm in de huiskamer ontrolt.
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Wereldstad of buitenplaats
Terug naar de opkomst van de trein. In de hoofdsteden van de negentiende eeuw,
zoals Parijs, Londen en Berlijn, vonden vanaf 1840 grootscheepse veranderingen
plaats. De industriële revolutie en de enorme toeloop van arbeidskrachten die
gehuisvest dienden te worden, vroegen om een diversiteit van nieuwe voorzieningen
die ‘de stad’ moest leveren, zoals gemeentehuizen, dienstgebouwen, scholen,
postkantoren, markten, slachthuizen, ziekenhuizen, gevangenissen, kazernes,
kamers van koophandel. Voor de distributie van goederen en personen tussen al
deze gebouwen
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Eén van de citaten van Da Costa die te vinden zijn op de luchtbrug. Foto: Wilbert Smulders.

waren stations van vitaal belang. Baron d'Haussmann heeft van 1854 tot 1868 heel
Parijs ondersteboven gegooid om een nieuwe, ‘moderne’ structuur aan te brengen
van grote, brede boulevards en avenues die de pleinen, monumenten en stations
van de stad zichtbaar maakten en op uniforme wijze met elkaar verbonden. (Om
de gedachten te bepalen: Parijs telde in 1870 al 1.970.000 inwoners; Amsterdam
telde in die tijd ongeveer 300.000 inwoners). Misschien is nog wel het merkwaardigste
van deze onderneming dat de nieuwe burgerij, in plaats van op de geleden overlast
te kankeren, zich met het resultaat van dit gigantische breekwerk geheel tevreden
toonde: ‘De verrukking is totaal. Zola kan van de sleutelpersonages van La curée
1.
zeggen dat “de gelieven verliefd waren op het nieuwe Parijs”.’ In 1978 vond er in
het Centre Georges Pompidou te Parijs een tentoonstelling plaats onder de titel ‘Le
temps des gares’. De tentoonstelling documenteerde de ontwikkeling van de
architectuur van stationsgebouwen vanaf het midden van de vorige eeuw tot nu toe.
De expositie maakte duidelijk dat het uiterlijke voorkomen van de stations in de
negentiende eeuw gekenmerkt werd door de poging van de veelal academische
architecten om van buiten te verdoezelen dat daarbinnen de bron van een
technologische vernieuwing gesitueerd was. Waarom? ‘[...] fear of too sudden a
jump into the future, desire of a very cautious dose of tradition and innovation. So
in order to disguise the upheavals of the introduction of the railway into the town,
the quasi-totalities of 19th century station buildings take on the appearances of
Greek temples and Roman baths, Romanesque basilicas and Gothic cathedrals,
2.
Rennaissance châteaux and Baroque abbeys.’ Het zal tot de twintigste eeuw duren
voordat de ingenieurs het van de classicistische architecten winnen en voordat
nieuwe architecten het aandurven het station van buiten te laten tonen wat het
binnen herbergt. Maar dan is de magie van het station eigenlijk al aan het tanen.
Hebben de grote metropolen van de negentiende eeuw, onder andere door
toedoen van de komst van het spoor, een grote verandering beleefd, met de
Nederlandse steden gebeurde dat niet, terwijl daar toch evengoed de trein passeerde.
Hoe kan dat?
Tot nog ver in de negentiende eeuw lagen vrijwel alle Nederlandse steden nog
binnen hun zeventiende-eeuwse vestingmuren. Tegelijk met de komst van het spoor
werden die vestingwallen omgetoverd tot romantische wandelpaden die voerden
langs tot singels veranderde verdedigingswateren, iets waarvoor J.D. Zocher jr. in
veel gevallen verantwoordelijk is geweest. Maar bij die geringe verandering bleef
het. Het station ligt bij veel Nederlandse steden aan zo'n singel. Wie met de trein
aankomt in Amersfoort, Haarlem, Wijk-bij-Duurstede, Alkmaar, Kampen, Breda of
Groningen, stapt nog steeds uit in een vrijwel identieke omgeving: aan een singel
die door Zocher of à la Zocher is beplant. Steevast moet men nog steeds een brug
over en wandelt men aldus naar het echte centrum van de betreffende stad. Maar
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nergens in het negentiende-eeuwse Nederland is er een stedebouwkundig vervolg
geweest op de aanleg van stations. In Amsterdam is weliswaar een duidelijke
overeenkomst waar te nemen in de vormgeving van drie monumentale, openbare
gebouwen: het Centraal Station, het Rijksmuseum en het Tropenmuseum. Maar
een zichtbaar, stedebouwkundig verband onderhouden deze gebouwen niet met
elkaar. De industrialisatie drong in Nederland pas zo laat in de negentiende eeuw
door dat het blijkbaar niet nodig was de Renaissance-infrastructuur, die al onze
steden hebben, te doorsnijden met verbindingen die aan grote steden in het
buitenland het aanzien van metropolen gaf. Daargelaten de vraag of dit vanuit
historisch, of
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voor mijn part toeristisch oogpunt een geluk bij een ongeluk is, kan men zich
verbazen over dit bewijs van langdurige culturele stilstand.
Nederland kent niet één negentiende-eeuwse boulevard of avenue. Zelfs naar
een plein van negentiende-eeuws formaat zoekt men hier te lande tevergeefs. Wie
in de zeventiende eeuw per schip Amsterdam binnenvoer, moet overweldigd zijn
geweest door de omvang en allure van de toenmalige wereldstad. Wie in de
negentiende eeuw per spoor in Amsterdam arriveerde, moet daarentegen het gevoel
hebben gehad in een buitenplaats te zijn aangekomen. Cultuurhistorisch is de lange
slaap van de negentiende-eeuwse Nederlandse stedebouw en het volstrekt ontbreken
van een metropool in het negentiende-eeuwse Nederland heel typerend.
Literair-historisch even typerend voor Nederland is het dat de Nederlandse vroeg
twintigste-eeuwse literatuur zich van de topos van ‘het station’ bedient met het air
alsof de grootsteedse realiteit waaraan de topos refereert, in ons land wel degelijk
echt bestaan heeft. De literatuur creëerde hier wat in werkelijkheid vreemd genoeg
vrijwel ontbrak. ‘Awater’ mag dan een modernistisch gedicht zijn, de stad in de
werkelijkheid waarnaar het gedicht verwijst, is bij wijze van spreken nog vrijwel een
dorp.

Misbruikte regels
Misschien is er één plaats in Nederland die zo'n boulevard had kunnen worden. Het
is een bepaald stukje van de Catharynesingel te Utrecht, de stad die van alle
Nederlandse steden misschien nog wel het meeste met zijn stationswijk geknoeid
heeft. Hendrik Moreelse had al in de zeventiende eeuw op die plek grootsteedse
allees en wijken voor de nijverheid geprojecteerd. Van Asch van Wijck heeft Zocher
in de negentiende eeuw aangezet Moreelses plan alsnog in aangepaste vorm uit
te voeren. Een grootse woonwijk, ruim opgezet en voorzien van allerlei voor die tijd
nieuwe functies heeft Zocher indertijd ontworpen voor de plaats waar zich nu Hoog
Catharijne bevindt. De tekeningen zijn om van te watertanden, maar niets is ervan
3.
terechtgekomen. Toen later het spoor er kwam, was het tot ver in deze eeuw
voornamelijk het toeval dat de planning stuurde.
Maar aan die Catharynesingel staan, terzijde van het station en zelfs in de rooilijn
van Hoog Catharijne, naast elkaar drie monumentale gebouwen die wat betreft
functie en omvang het direkte gevolg zijn van de komst van het spoor in de
negentiende eeuw: de drie hoofdgebouwen van de Nederlandse Spoorwegen. Het
eerste is een karakterloos gebouw in empirestijl uit 1870, het tweede een iets beter
uitgevallen, maar toch nogal mat neo-renaissancistisch gebouw uit 1895 en het
derde is de werkelijk imposante, kubistische kolos die architect Van Heukelom in
1918 liet plaatsen (en die in de volksmond ‘de inktpot’ heet). De drie op een rij maken
grote indruk, maar ook hier geldt dat deze rij niet is opgenomen in een
stedebouwkundig verband met het bestaande stadsplan. Wie uit de trein de stad in
liep, kreeg ze niet te zien. Ze staan er, terzijde, en dat is ook alles. Je moet bij wijze
van spreken gaan kijken om ze in het oog te krijgen. Het is in feite al heel wat dat
ze niet al lang gesloopt zijn.
Er is daar bij die drie gebouwen een klein detail dat mij al jaren frappeert.
Hoofdgebouw I wordt verbonden met hoofdgebouw II door een luchtbrug, die is
vormgegeven als een triomfboog. Aan de zijde van de stad zijn twee allegorische
sculpturen aangebracht die met behulp van quasi-klassieke symbolen de kracht en
de snelheid van de trein uitdrukken. Aan de spoorzijde van dit triomfboogje wacht
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de aandachtige wandelaar een ware verrassing: op dezelfde plaatsen waar aan de
stadkant de sculpturen zijn aangebracht staan nu twee citaten in steen gebeiteld,
betrekking hebbend op het spoor, en wel uit een gedicht van... Isaac Da Costa.
Da Costa! De citaten zijn nota bene afkomstig uit het gedicht Vijf en twintig jaren.
Een lied uit 1840, een aartsconservatief gedicht waarin alle verworvenheden van
het vooruitgangsdenken stelselmatig worden afgewezen. Wie de hele tekst erop
naleest komt tot de bevinding dat in het fragment waaruit de gekozen regels zijn
genomen, slechts op ironische wijze de lof van het spoor gezongen wordt. Da Costa
maakt in deze regels een schijnbeweging die vrijwel direkt gevolgd wordt door een
felle veroordeling, enkele regels verderop:
Wat baat, o praalzieke Eeuw! uw grootsche
Babelstichting [...]
Als heel de Maatschappij te midden der verdrukking,
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Eén van de citaten van Da Costa die te vinden zijn op de luchtbrug. Foto: Wilbert Smulders.

die uw ontwikkeling wekt, door de ongelijke drukking
van 't machtig raderwerk, zeeplassen van ellend'
ter zijde ontwaart van 't spoor, waar langs uw wagen
rent [...]

Er moet in 1895 dus iemand zijn geweest die besloten heeft om dit fragment uit te
kiezen als wat we nu een ‘reclametekst’ zouden noemen. Maar Da Costa's gedicht
was ook toen bepaald niet recent, het was toen zelfs al meer dan een halve eeuw
oud, en het was bovendien van de hand van een gepatenteerd tegenstander van
de hele onderneming waarvoor zijn versregels als uithangbord werden gebruikt. Al
met al is het een aardige illustratie van wat destijds op de expositie Le temps des
gares betoogd werd: dat de uiterlijke vormgeving van de negentiende-eeuwse
stationsgebouwen onder meer de funktie hadden de angst voor de aanstaande
vernieuwing te verdoven met pompeuze signalen uit de vertrouwde tijden van weleer.
Wat zou meer hebben kunnen geruststellen dan ‘prijzende’ woorden van de strenge
Da Costa, pontificaal uitgebeiteld in natuurstenen cartouches en omringd door de
brave bakstenen van een neo-renaissancistische triomfboog?
Intussen gaat de vooruitgang onverminderd verder. Dit jaar werd hoofdgebouw
nummer IV van de Nederlandse Spoorwegen opgeleverd: een enorm flatgebouw
van twintig verdiepingen, uitgevoerd in ondoorzichtig grijs glas dat in aluminium
sponningen is gevat. En het is alsof de bedenkers van dit gebouw de
aartsconservatieve negentiende-eeuwse poëet ten tweeden male te grazen hebben
willen nemen: het staat namelijk pal achter het triomfboogje, rijst er fraai bovenuit
en vestigt er daarom nu pas ieders aandacht op. Zo worden Da Costa's fraaie, maar
misbruikte regels ten langen leste in tientallen ruiten gespiegeld. Aldus
vermenigvuldigd worden zij alsnog naar Boven uitgestraald.

Eindnoten:
1. Geciteerd uit: J. Castex, J.-Ch. Depaule en Ph. Panerai, De rationele stad. Van bouwblok tot
wooneenheid [...]. Nijmegen [1984], p. 22.
2. Le temps des gares. Centre Georges Pompidou, Centre de Création Industrielle. Paris, et cetera.
[1978], p. 15.
3. De ideale stad. Ideaalplannen voor de stad Utrecht 1664-1988. Onder redactie van K. Jacobs
en L. Smit met bijdragen van R. Dettingmeijer, J. de Heer, K. Jacobs e.a. Centraal Museum
Utrecht. [Utrecht 1988], p. 27-52.
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Trans
Een enkele, half geniaal, haf gek,
gierde op zijn kunst tot de uiterste trans, [...].
(Louis Couperus, Metamorfoze.)

Onderschrift
Wie heeft het recht een kunstenaar, een schrijver te beoordelen? Carel Peeters?
Rob Schouten? Of, om even terug te gaan in de tijd: Ter Braak? Dirk Coster? Hoe
kun je een schrijver die een jaar op een boek heeft zitten zwoegen in een recensie
van duizend woorden beoordelen? Zolang er critici en schrijvers zijn, zal er een
controverse tussen deze twee blijven bestaan. De criticus zal zich het recht
toeëigenen werken te loven of te veroordelen, aan te bevelen of af te kraken. En
eeuwig en altijd zal de schrijver zichzelf boven de criticus stellen met het argument
dat een criticus in de korte tijd die hem gegund is geen zinnig woord kan zeggen
over het zojuist verschenen literaire meesterwerk. Of een ander veelgehoord
argument: dat de criticus een geflopte schrijver is, die nu uit jaloezie zijn vroegere
collega's het literaire leven zuur maakt.
Maar dat zijn de ideeën van schrijvers. Voor de lezers is het bestaan van critici
een uitkomst. De recensenten helpen bij het bepalen van wat er zoal de moeite
waard is in de stapel boeken die elke maand weer in de etalages ligt. Zoals Couperus
het uitdrukt: ‘Een enkele, half geniaal, half gek, gierde op zijn kunst tot de uiterste
trans’, en een dergelijk schrijver wil je toch niet missen omdat er toevallig geen
recensent voor handen was?
Een halfgek genie is Hugo Aylva, de hoofdpersoon in Metamorfoze, niet. Als
(jonge) schrijver probeert hij zijn weg door de literatuur te vinden en hij krijgt daarbij
vanzelfsprekend te maken met critici. Zijn klacht is representatief voor de frustratie
die vele schrijvers zullen voelen als ze nog eens hun plakboek met recensies
doorlezen:
Wat was het moeilijk absoluut, goed en waar, te oordelen over een schrijver en
over zijn kunst!
[...]
De meeste critici schenen het niet met die eenvoudige waarheid eens te zijn en
huldigden wel het oude spreekwoord, dat de kritiek heel gemakkelijk was.
[...]
Jongens, wat kunnen jullie kinderachtig zijn in je artikeltjes. Je ziet toch wel, dat
ik het ernstig bedoel, niet waar, en je bent niet grootmoedig om me in een kolommetje
geestigheid af te breken. Kijk eens, ik heb meer dan een jaar van mijn leven besteed
aan Anarchisme en jij schrijft je kolommetje geestigheid in een half uur. Voel je nu
al niet iets, alsof je je hebt kunnen vergissen in dat halve uur, en of ik gelijk zoû
kunnen hebben in mijn levensjaar? Voel je nu al niet je weêrgaloze oppervlakkigheid
en vluchtigheid en het waardeloze gemak, waarmeê je je kolommetje schrijft? Voel
je niet, dat het heel moeilijk is een jaar van je leven te wijden aan een roman, en,
dat het integendeel zeer gemakkelijk is, in een half uur enig vals vernuft bij elkaâr
te flansen? Kijk, er is niets geen verhouding of evenwicht tussen mijn roman en
jouw artikeltje. Ik leen je duizend gulden en je geeft me een dubbeltje terug, en niet
eens met een dankbaar gemoed of een beleefd woord. Wegen we ons werk in één
weegschaal, dan zinkt mijn gewicht heel zwaar neêr en jij vliegt in de lucht. Maar je
denkt daar allemaal niet aan. Er is een nieuw boek verschenen: Anarchisme en dat
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moet jij recenseren, en na Anarchisme een ander nieuw boek. Hoeveel recenseer
je er in de week? Ik wed, dat ik je zelfvertrouwen al aan het wankelen breng en dat
je de nutteloosheid van je arm kolommetje al een beetje gaat inzien.
Wie zegt je, dat wat je als je subjectieve waarheid over
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mij gelieft te schrijven, énige waarheid heeft voor mij, of voor jou, of voor het publiek?
Hoe is het mogelijk, dat bij ieder woord de vrees je niet weerhoudt, dat je je vergist,
vergist om me te loven of te laken? Jij weet het dus en als we het weten willen,
komen we bij jou? Maar wat weet je van mij en van mijn werk? Niets, je weet niet
hoe ik ben en niet hoe mijn werk is geworden: het mysterie er van weet je niet. Je
ziet een uiting, gedrukt als boek en dat ga je beoordelen of het niets dan een concreet
ding is. En in die beoordeling heb je altijd dit voordeel: dat je het laatste woord hebt.
Denkt daar eens aan, als je weêr gaat recenseren. Want ik maak me niet sterk het
je af te leren voor goed. Het laatste woord is van jou, en je laat het je nooit afnemen.
Als ik mijn boek uitgesproken heb met lange adem, dan kom jij even met je drie,
vier zinnetjes: ‘ik vind het toch niet mooi, hoor, al heb je nog zo lang geredeneerd...’
Uit: je kritiek is klaar. Je begrijpt toch, dat ik, na mijn boek gesproken te hebben,
niet op die drie zinnetjes doorga, en je antwoord: ‘Ja maar...’ Dat doe ik niet, daar
heb ik te veel eigenwaarde toe. Dus je hebt het laatste woord, net een kwâjongen
op de straat, die scheldt of zijn tong uitsteekt tegen een redenaar, die lang heeft
*
betoogd. Je hebt dus wel een groot voordeel: maak daar niet zo een misbruik van...
N.A. DE VOORE

Kritiek is....
Er zijn veel mensen die zich in het openbaar met ‘kritiek’ bezighouden. Vooys schreef
een aantal van deze mensen aan. We vroegen de critici om een korte uitspraak
over hun kritische werkzaamheden. De antwoorden zijn verspreid over de pagina's
van Trans terug te vinden.
Over kritiek 1: Kritiek is het bewijs dat de mens onvolmaakt is.
Freek de Jonge.
Over kritiek 2: Het schrijven van literaire kritieken is zoiets als het
publiekelijk bijhouden van een dagboek van wat je leest en wat je daarvan
vindt. Het stelt natuurlijk, omdat het zo openbaar is, bepaalde eisen aan
de vorm, maar de inhoud geeft achteraf een goede indruk van de
constanten en variabelen van je smaak.
Tom van Deel, literatuurcriticus Trouw.

Vijf jaar Breuk
Het tijdschrift Breuk, waarin nieuw proza en nieuwe poëzie verschijnt, bestaat vijf
jaar. Het eerste lustrum wordt door de redactie gevierd met een ‘dubbeldik’ nummer
(nummer 25, jaargang 5). De highlights van de afgelopen jaargangen zijn in dit
nummer opgenomen, waardoor een aardig beeld gegeven wordt van wat het tijdschift
de lezer te bieden heeft. Breuk is een onafhankelijk blad dat vier keer per jaar
verschijnt. Het heeft geen uitgesproken beginselverklaring of program: het
redactionele nieuws, waarin we een dergelijke positiebepalingzouden kunnen
verwachten, knipt en plakt de redactie van Breuk bij elkaar uit ándere tijdschriften,
chocoladewikkels, chipszakken et cetera.
*

De tekst van Louis Couperus is geciteerd naar de zesde druk van Metamorfoze.
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Het ‘redactioneel’ van Breuk nummer 25 is een kopie van dat van een
jubileumnummer van Geldkoers, waarin de woorden ‘tien jaar’ en ‘Geldkoers’ zijn
doorgehaald en vervangen door respectievelijk ‘vijf jaar’ en ‘Breuk’. De informatie
die deze overgenomen tekst verder bevat (‘er [is] heel wat gebeurd. De redactie [...]
bladerdeterug [...] en verbaasde zich over de ontwikkelingen’) kan natuurlijk
nauwelijks serieus genomen worden.
In Breuk ligt het accent niet op het redactionele nieuws, de kaft of de uitgever,
maar op de verzen en de verhalen, die wél serieus genomen dienen te worden.
Hoewel de auteurs voortdurend proberen de lezer op het verkeerde been te zetten
(functioneel afwijkende typografie, een pornografische ‘grotezomervakantiekleurplaat’
(‘Zok!’) in nummer 22, een vertaling (!) van de Oersonate van Schwitters,
humoristische poëzie en grotesk aandoend proza), hebben zij wel degelijk een
literaire pretentie. Breuk is een blad met een eigen signatuur. Het is geen vergaarbak
voor werk dat door de redacties van de zwaar gesubsidieerde bladen niet

Vooys. Jaargang 8

24
werd gepruimd, maar het is een podium voor auteurs met een eigen gezicht.

Jubileumnummer
In Breuk nummer 25 herplaatste de redactie poëzie van onder andere Joost Wenkers,
Didi du Dan, Marten Roorda en Jaap Reiding. Mooi is het vierluik ‘De seizoenen’
van Willem Desmense. Uit het eerste gedeelte (de lente), dat in het teken staat van
de verwachting, is de volgende passage:
[...]
en zo ben ik opgewonden
en ik klauter en klapwiek en ik opschik
piekfijn en mijn mond is opspraak en ophef
is in bei mijn handen en hoor
mijn oogopslag en weerlicht mijn huid het spant
mijn bloed indringend als ongeduld
en al wat het warm gebeente draagt
slaakt want mooi is zij schoon
en schoon het wordt
schoon het net begonnen is

Van de proza-bijdragen springt naar mijn idee vooral ‘Personalia’ van Cyriel van
Rossum eruit. ‘Terwijl onze aardschijf de etmalen wegdraait als een gigantische
lange speelplaat, laat mij U vertel-
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len over de onbekenden verweg en dichtbij. [...] Opgelet! Ik houd U thans een
loodzware kijkdoos voor’ schrijft van Rossum. Vervolgens schetst hij een kleurrijke
optocht van vreemde snuiters. Hij vertelt over knuppelsnijder Depput en het noodlot;
over de zeikerd Lautain Da (‘hier is hij dan toch: Lautain Da. Hij kan heel aardig het
geluid van hoeven nadoen’); over Jan Harl, die het ‘prachtige “Sub Aqua, Sub Aqua”’
zingt; over Hampijp en zijn vader en over Iosf en de stoere juffrouw Petra Wrengl,
die toch ‘fatsoenlek’ is.
Ook voor vertalingen is ruimte in Breuk. In eerdere nummers stonden al vertalingen
van werk van onder andere E.E. Cummings, Ilse Aichinger, V. Brjoesov. Willem
Desmense vertaalde in nummer 25 een gedeelte van de eerder genoemde Oersonate
van Kurt Schwitters.
Een terugkerend element in Breuk is ook de bijzondere achterpagina. Wilbert
Schreurs vervaardigt voor ieder nummer een prachtige ‘advertentie’. Eén van zijn
mooiste vind ik de poëtische reclame voor Klaassens koek (Breuk nummer 21), die
op de vorige pagina is afgedrukt.
Over kritiek 3: Als zelfs het weer een dagelijks stukje in de krant krijgt,
dan verdient de dagelijkse televisie dat ook. Er is nog een existentieel
argument voor serieuze televisiekritiek.
Televisie is een huiskamermedium, dat zich met een programma niet richt
tot een individuele beschouwer, helaas, maar op een markt van zoveel
mogelijk huiskamers op een en hetzelfde moment. Maar schoonheid en
wijsheid en goedheid zijn individuele noties. Kwaliteit is een criterium van
en voor persoonlijkheden.
Televisiekritiek haalt de televisieprogramma's uit de onbijzondere aandacht
van de huiskamer en maakt ze elke keer opnieuw onderwerp van een
individuele beoordeling. Terwille van de individuele programmamaker (=
schepper) en in de eerste plaats terwille van de individuele lezer die ook
individuele televisiekijker is.
Sietse van der Hoek, televisie-criticus De Volkskrant.

Struisvogel
In Breuk is plaats voor bijdragen van op het eerste gezicht zeer verschillende aard.
Zo kan het genre van de gedichten variëren van het kinderversje tot het poëtisch
bouwwerk. Speelse taal en melodieuze toon worden afgewisseld met archaïsche,
soms bijbelse taalcomposities. Naast het hierboven geciteerde vers van Desmense
staat een lichtvoetig gedicht als ‘Struisvogel’ van Jaap Reiding:
Struisvogel, zaten uw malse, roze dijen
aan een lief en blond jong meisje vast,
hoe gaarne zou ik met u vrijen maar ach, tè onaantrekkelijk is daartoe uw ribbenkast,
al wil ik anderzijds nu ook weer niet beweren,
dat ge niet elegant zijt, golvend met uw veren.

Ondanks deze grote uiterlijke verschillen moeten de bijdragen in Breuk als een
coherent geheel worden beschouwd. De auteurs zijn en voelen zich aan
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elkaar verwant. In het blad treft men geen flauwe woordgrapjes aan en zelden
makkelijke taalspelletjes. De auteurs tonen durf doordat ze stoeien met conventies.
Men schaamt zich er niet voor om in een gedicht terug te grijpen op ‘ouderwetse’
procédé's. Men is bij voorbeeld niet te beroerd te laten zien hoe stuntelig de schrijver
zich door het leven slaat, maar dit gebeurt dan zonder dat er met onhandigheid
wordt gekoketteerd. Zo relativeren deze auteurs de wereld, de literatuur en - hoe
gezond! - zichzelf. Dit levert literatuur op die van alle bombast is ontdaan. De
kopijleveranciers bedienen zich nauwelijks van gewilde alliteratie of potsierlijk
enjambement. Geen beeldspraak-omde-beeldspraak, geen gekunstelde, in zichzelf
verstrikt geraakte poëzie en ook geen laffe volgzaamheid van literaire wetten.
Daarvoor in de plaats laat Breuk de lezer zien hoe dicht de literatuur bij het leven
staat en hoe echt de in literatuur vervatte emoties zijn.

Humor
Voortdurend keren allerlei statements uit de spreektaal terug in de context van het
proza en de poëzie. Nu eens wordt een archaïsch verheven vers onderbroken door
een haast banaal en daardoor ironiserend regeltje als ‘als het ware’, dan weer wordt
een gedicht over buschauffeur Marco, die tussen Toledo en Madrid heen en weer
rijdt, afgesloten met de uitspraak: ‘Wij wensen Marco veel succes / in zijn verdere
loopbaan.’ Men kan Breuk niet van een gebrek aan gevoel voor humor beschuldigen.
Integendeel. De ridicule situaties die in Breuk beschreven worden staan vaak in
scherp contrast met frasen uit het alledaags taalgebruik, waardoor deze (zo men
wil:) cliché's een parmantig en olijk karakter krijgen. Aldus krijgt het taalgebruik de
volle aandacht. Het gaat er in Breuk niet alleen om wát er gezegd wordt (is niet alles
al duizend keer gezegd?), maar vooral om hóe het gezegd wordt.
Weinig is zo moeilijk als het schrijven van humoristische literatuur. De laatste
jaren, waarin er erg veel gelegenheid was tot het voordragen van poëzie, is dit toch
veelvuldig geprobeerd. Natuurlijk heeft dit met de voordrachtscultus te maken. Vaak
overheerst in het soort poëzie dat in literaire café's en op festivals wordt voorgelezen
de kwinkslag. De dichters zijn uit op een lach, een effect en proberen die uit te lokken
door middel van een truucje. Rauwe grapjes, dus. In Breuk is dit soort voordrachts
‘poëzie’ niet terug te vinden. Gezien het bovenstaande zijn de werkelijk humoristische
gedichten in het blad zeer te waarderen. Er wordt niet op de lachspieren gewerkt
met effecten, maar de auteurs van Breuk zoeken naar originele humor. Want er
mag best gelachen worden om literatuur.
THOMAS VAESSENS
* Breuk 25 is te bestellen door overmaking van f 4,50 op gironummer 5165842 t.n.v.
W. Schreurs en/of W. Desmense, Zeist. Abonnement (5 nummers): f 23,-

Literatuur aan de grote klok
Ik ben nu ongeveer een half uur aan het boeken wegen [...] De weegschaal
staat naast de boekenrecensent alsof hij nooit worteltjes gezien heeft. Dit
kan ik Aad Nuis en Wam de Moor aanraden. Het is een fijne, eerlijke
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arbeid en je bent er zo van af. [...] Ik ben de verschrikkelijke Boekenweger.
Jan Mulder
In een interview liet Jaap Goedegebuure zich eens als volgt uit over de situatie in
literair Nederland: ‘Er is veel aandacht voor literatuur. Iedere krant van kwaliteit en
belang heeft een literaire bijlage. Het is een beetje het visitekaartje van de krant.
Daar komt bovendien bij dat het, door de toegenomen aandacht van het publiek
voor de literatuur - dat is met cijfers aan te tonen - ook een interessante markt is
geworden’.
Over kritiek 4: Een kritiek moet briljant zijn.
Jan Mulder, columnist.
Goedegebuure wekt de indruk dat het buitengewoon goed gaat met het literaire
bedrijf in Nederland: de literatuur zit in de lift. Literatuur is een interessante markt.
Bedoeld wordt: de markt is interessant voor de koopman. Alleen hij kijkt naar de
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cijfers waarover Goedegebuure spreekt. Maar hoe zit het met de consument? Is
het ook voor de lezer goed toeven op de literaire markt? Ik geloof dat Goedegebuure
gelijk heeft als hij zegt dat er op dit moment veel belangstelling is voor literatuur.
Het is echter maar de vraag of de condities goed genoeg zijn om deze belangstelling
vast te houden. Er zijn drie instanties die fungeren als podium van de discussie over
literatuur: het onderwijs, de wetenschap en de media. Om de eerste twee is het mij
hier niet te doen. Het is immers noch de taak van de leraar, noch die van de
onderzoeker om het literaire bedrijf gaande te houden. Wat dat betreft richten we
onze hoop op de derde instantie: de media. Het belangrijkste literaire medium is de
literaire kritiek. In dag- en weekbladen verschijnen recensies van nieuwe boeken,
waarin de (vaak wetenschappelijk geschoolde) criticus enkele overdachte
opmerkingen maakt over het besproken werk. Daar is niets op tegen, integendeel,
maar het is niet genoeg. Nooit mag een oordeel ontbreken. De lezer kan het met
dit oordeel eens zijn, of niet. In beide gevallen is er winst voor de literatuur. Over
literatuur moet immers gesproken worden omdat het de aard van literatuur is dat
ze reacties uitlokt.

Glad ijs
De critici die op het moment verantwoordelijk zijn voor de recensies in de ‘grote
bladen’ lijken voorbij te gaan aan de vraag van de literatuur om een weerwoord.
Met name hun besprekingen van debuten zijn erg geschikt om dit aan te tonen. Bij
de recensie van een ‘eersteling’ begeeft niet alleen de auteur, maar ook de criticus
zich op glad ijs, en dat is aan de stukjes te merken.
Het debuut van Atte Jongstra, De psychologie van de zwavel is door de meeste
‘landelijke’ recensenten besproken. In dit boek heeft Jongstra het debuteren
gethematiseerd. De hoofdpersoon, Terwispel, probeert ‘half anoniem de literatuur
binnen te sluipen’, hij ‘asfalteert de startbaan.’ Het boek is een debuut en het gaat
tegelijkertijd óver een debuut. Van dit gegeven - een debutant die de eerste letters
van zijn oeuvre schrijft - maken de recensenten dankbaar gebruik. Veel besprekingen
van De psychologie van de zwavel eindigen als die van Koos Hageraats in De tijd:
‘Te hopen is in ieder geval dat het niet bij die eerste letter blijft.’ Bijna identiek is de
slotregel van Heumakers in De Volkskrant: ‘Wat mij betreft kan straks de rest van
het alfabet volgen.’
Deze slotregels besluiten beide een recensie waarin de auteurs er blijk van geven
niet te willen uitkomen voor hun mening. De recensenten geven, zoals uit hun
slotzinnen blijkt, de debutant enig krediet, maar een oordeel over De psychologie
van de zwavel geven ze niet. Het blijft bij enkele weinig zeggende plusjes en
minnetjes.

Vaderlijke aai
Veel critici meten zich een vaderlijke toon aan wanneer ze een nieuweling in literair
Nederland verwelkomen. Hageraats presteert het om boven zijn bespreking van
Vreemde gasten van Hilde de Bresser in grote letters de volgende kop te laten
drukken: ‘[w]anneer ze haar verhalen de tijd gunt om te rijpen, is debutante Hilde
de Bresser in staat om nog eens verrassend uit de hoek te komen.’ In dit soort
termen laat men zich wel uit over sporttalenten, maar toch niet over literatuur? Van
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Hageraats verwacht de lezer van De tijd een beoordeling van het boek dat hij of zij
bij de boekhandel op de tafel heeft zien liggen. Niemand heeft behoefte aan een
recensie waarin Hageraats een vaderlijke aai geeft over de bol van een ijverige
literaire leerling. ‘Als we maar geduld met haar hebben, dan komt het allemaal wel
goed met onze Hilde’, lijkt vadertje Hageraats te willen zeggen. Hij maakt Vreemde
gasten er voor zijn lezers niet interessanter op.
Over kritiek 5: Iedere vorm van kritiek is een vorm van verzet tegen teveel
vrijheid. Literaire kritiek verzet zich vooral tegen te weinig
vrijheidsbeperking.
Koos Hageraats, literatuurcriticus De tijd.
Wanneer een Nederlands debuut besproken moet worden, duiken de schoolmeesters
op. Hun commentaren moeten wel haast met rode inkt geschreven zijn. ‘Voor een
eerste roman is dit een zeer respectabel werkstuk’, zegt P.M. Reinders in NRC
(cursivering van mij, T.V.) over De kapper van Gijs IJlander. Hij had geen betere
typering kunnen kiezen... Enerzijds vermanend, anderzijds motive-
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rend bespreken de schoolmeesters de vorderingen van ‘hun’ leerling: Er is iets onder voorbehoud - negatief. Daar staat echter tegenover dat er - onder voorbehoud
- iets positief is. De conclusie luidt: we kijken - onder voorbehoud - uit naar het
volgende boek.
Als de schoolmeester dit alles heeft uitgesproken is er geen discussie meer
mogelijk. De leerling weet waar hij staat en dient onvermoeibaar door te werken.
Dan zal alles goed komen. De mensen die de vorderingen van de leerling volgen
kunnen alleen maar instemmend knikken. Van een verschil van mening is geen
sprake.

Gevestigde auteurs
Niet alleen de debutanten krijgen in de Nederlandse pers weinig uitgesproken
recensies. Ook het werk van meer gevestigde auteurs wordt veel te vaak vrij tam
onthaald. Uitzonderingen op deze regel bevestigen mijn veronderstelling dat boeken
waarover gediscussieerd wordt goede verkoopcijfers halen. Zo is Au pair van Willem
Frederik Hermans door verschillende critici geheel verschillend beoordeeld. Tom
van Deel noemde het in Trouw ‘een imposant boek’ en ook Reinjan Mulder (NRC)
was positief: ‘een rijke en fascinerende roman.’ Au pair werd echter ook vernietigend
besproken. Jaap Goedegebuure in Haagse post: ‘wrakke compositie; de verveling
slaat menigmaal toe’. Robert Anker vond het boek zelfs ‘melig, kleurloos en oubollig’.
Er ontstond weer eens een discussie in de verschillende bladen. Maanden nadat
Au pair verscheen, plaatste Vrij Nederland nog een artikel van Hans van den Bergh,
waarin Hermans' boek ‘een regelrecht misbaksel’ genoemd wordt.
Over kritiek 6: Literaire kritiek is consumentenvoorlichting (en per definitie
onwetenschappelijk).
Ed van Eeden, journalist.
Het resultaat van de discussie mag er zijn: Au pair werd door de boekhandel
vier-en-een-halve maand lang het best verkocht.
Verreweg de meeste recensies in de grote dag- en weekbladen voldoen echter
niet aan de eisen die eraan gesteld mogen worden. Een kritiek zou discussie moeten
opwekken. De recensent moet de lezers prikkelen. Hij is geen voorlichter, maar een
beoordelaar. Zijn stukjes horen niet thuis in de mededelingenrubriek, maar op de
opiniepagina. Iemand die een boek bespreekt vervult een cruciale rol in de literaire
huishouding. Doordat hij zijn beargumenteerde oordeel geeft over nieuwe boeken,
neemt hij stelling in het debat over literatuur. Mensen die stelling nemen bewegen
anderen om te reageren. Er ontstaat een discussie. Het is de discussie die de
literatuur onder de mensen brengt: de recensent hangt de literatuur aan de grote
klok.

Scherpe pen en botte bijl
Hoewel de literaire kritiek geen voorlichting is, zou ze wel toegankelijk moeten zijn
voor iedereen die de moeite neemt de literaire ontwikkelingen bij te houden. Zowel
de scholier, de wetenschapper, als de literatuurhobbyïst behoren tot het publiek van
de criticus. Het is zijn moeilijke taak om al deze soorten lezers in de discussie te
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betrekken. Alleen door duidelijk stelling te nemen, kan de recensent dit
bewerkstelligen. Hij zal zijn nek moeten uitsteken, waarmee hij het risico loopt dat
de lezers het niet met hem eens zijn. Een criticus die zich uitspreekt ontkomt niet
aan het risico dat tien jaar later zal blijken dat hij zich vergist heeft.
Wellicht is dit voor critici een motief om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen
bij het formuleren van hun oordelen. Maar wat zullen deze zogenaamd
canon-gevoelige lieden opkijken als aan het eind van hun leven nog steeds geen
enkele literatuurgeschiedschrijver hun naam genoemd heeft.
Een ander motief van de critici om niet met een uitgesproken oordeel voor de dag
te komen, zou gemakzucht kunnen zijn. Hans Faverey heeft in een interview eens
gezegd: ‘Ik word wel eens geassocieerd met andere dichters, maar dat is minder
terecht dan men denkt. Dat is de gemakzucht van sommige critici die graag in
opposities denken, bakens uitzetten en verwantschappen signaleren, want dat
schrijft lekker weg.’ Natuurlijk is het aardig om overeenkomsten te zoeken tussen
het werk van verschillende dichters. Maar een recensent is niet alleen essayist,
maar ook criticus, die zich niet

Vooys. Jaargang 8

29
mag verschuilen achter zijn beschouwingen. Doet hij dit wél, dan houdt hij zijn
oordelen verborgen. De veelgelezen Nederlandse dag- en weekbladen die aan
serieuze literaire kritiek doen, blinken uit in deze vorm van alibi-recenseren.
Een recensent die (nog) niet voor zijn oordeel uit wil komen kan net zo goed niet
recenseren. Als de recensent wat tijd nodig heeft om tot zijn oordeel te komen, dan
moet hij die nemen. De discussie over literatuur heeft geen haast. Hoe of wanneer
dan ook: de lezer verwacht van hem een oordeel. Overigens moet dit oordeel
beargumenteerd zijn, want niemand zit te wachten op kritieken die ‘zomaar’ van de
daken schreeuwen hoe prachtig of hoe waardeloos het allemaal is. Met
schreeuwerige reclame brengt men waspoeder aan de man. Literatuur, het terrein
van de subtiliteit, valt niet te rijmen met de kreten van de STER of de marktkoopman;
reclame voor literatuur is de discussie. Het wapen van de literatuurkritiek is niet de
botte bijl, maar gewoon de scherpe pen.

Vreselijk visioen
De recensent zou op moeten treden als katalysator van deze literaire discussie. Zijn
persoonlijke visie op het besproken boek moet andere visies uitlokken. Helaas is
de kritische praktijk in Nederland anders. De literaire kritiek is weinig uitgesproken,
en lokt daarom ook geen discussie uit. Als er geen discussie plaatsvindt over
literatuur, dan is de literatuur ten dode opgeschreven. We lezen nu eenmaal graag
boeken die ons door anderen aan- of afgeraden worden. Ik ken niemand die bij het
kopen van boeken vaart op het compas van de flaptekst. Een literair boek dat slecht
verkocht wordt heeft niet zelden een zeer aanlokkelijke flaptekst. Soms is er zelfs
nogal wat reclame voor de commerciële flop gemaakt. Maar alle slecht verkochte
en weinig gelezen boeken hebben gemeen dat er niet of nauwelijks over gesproken
is. Als er over geen enkel boek gesproken wordt, dan bestaat er voor de meeste
lezers geen reden om de boekhandel binnen te lopen. Als de potentiële lezer de
ingang van de boekhandel voorbijloopt, dan kan de boekhandel wel opdoeken.
Zonder boekhandel geen uitgeverijen, en zonder uitgeverijen geen boeken. Een
vreselijk visioen. Om dit alles te voorkomen pleit ik ervoor dat recensenten nalaten
boeken te bespreken waarover ze eigenlijk geen mening hebben. Voor ieder boek
moet toch een gedreven criticus te vinden zijn? Een boek wekt immers talloze
verschillende reacties op. De media moeten gebruikt worden om deze oordelen met
elkaar te confronteren.
Alleen een stevige discussie over de boeken die verschijnen kan ervoor zorgen
dat de literatuur actueel blijft. Literatuur kan niet zonder discussie, zoals niets zonder
discussie kan. Zouden wij ook naar het voetbal kijken als de kranten er niet vol van
stonden?
Het is een van de meest aardige kanten van literatuur dat altijd aan de voorwaarde
voor literaire discussie, het meningsverschil, is voldaan. De oordelen over literatuur
verschillen, ze zijn immers geheel afhankelijk van de manier waarop de beoordelaar
het boek interpreteert. Die interpretatie is weer afhankelijk van de persoon die leest.
Een Christen leest en interpreteert anders dan een islamiet, een feminist anders
dan een communist. Zo heeft iedere lezer een eigen oordeel, waarmee aan de
voorwaarde voor een zinvolle discussie is voldaan. Het is dan ook werkelijk
onbegrijpelijk dat er over literatuur geen felle discussie gevoerd wordt. Wat de één
mooi vindt, dat vindt de ander immers banaal; als A een nieuw genre meent te
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ontdekken, herkent B het als een literair maniertje. Toch mag iedereen van literatuur
denken wat hij wil. En gelukkig: iedereen dénkt van literatuur wat hij wil. Maar laat
hem, in naam van de literatuur, daarvoor uitkomen!
THOMAS VAESSENS
Over kritiek 7: Schrijven en laten schrijven. En dat geldt zowel voor de
criticus als de schrijver.
Adriaan van Dis.
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Na de muur
Het meest illustratieve bewijs voor het feit dat de tijden definitief veranderd zijn:
Armando speelt viool bij het zigeunerorkest van Tata Miranda en trekt in Nederland
volle zalen. Oosteuropese poesta-muziek, weemoedig en opzwepend tegelijk, is in
de plaats gekomen van het speuren naar sporen van de vijand. Blijkbaar vervangen
door een ander gevoel van nostalgie, een ander gevoel van opwinding. Kort na 9
november - het begin van de val van de muur - zei Armando: ‘Ik ben mijn thema
kwijt.’ Als hij in juli hier terugkeert, zal hij ook zijn stad kwijt zijn. Ik vind het idee nog
altijd onvoorstelbaar, maar dat heb ik de afgelopen maanden gevonden van bijna
alles dat in verband staat met ‘Wir sind das Volk’. En toch is het allemaal gebeurd:
op 2 juli is de muur verdwenen. Gewoon weg. Voorgoed weg. Haal de Berlijnse
muur neer en de Duitse geschiedenis, even - gedurende veertig jaar - gehinderd
door het hinderlijk obstakel van de communistische muur, herneemt haar loop, alsof
er niets gebeurd is. Alsof er niets gebeurd is? Donnerwetter! Potstausend! Waar
halen ze het lef vandaan om dat te denken? Maar ze denken het, velen althans.
Vooral die het daar in Bonn voor het zeggen hebben. Van de dichter Paul Célan is
de onsterfelijke regel: ‘Der Tod ist ein Meister aus Deutschland’; voor hun omgang
met het begrip ‘verdringing’ mogen de Duitsers ook wel een meesterschapsprijs
krijgen. En over dat laatste ging minstens het schrijven van Armando, hier vanuit
Berlijn. Sedert september 1980 publiceerde hij ‘stukken en flarden’ in NRC
Handelsblad; De Bezige Bij bundelde ze tot boeken met titels als Uit Berlijn (1982),
Machthebbers (1983), Krijgsgewoel-(1986). Eigen reflecties op het leven in Berlijn
- het concentratiepunt van Armando's begrip ‘schuldige plek’; registratie van ‘flarden’:
korte verhalen, statements, van Duitsers, van vele anonieme mannen en vrouwen
die ‘Het’ allemaal meegemaakt hadden en het nog konden navertellen. Literatuur
als ‘Werkelijkheid’, maar welke? Het zijn die boeken die mijn ‘Duitslandbeeld’ (het
woord ‘Feindbild’ zal ik niet in de mond nemen) in hoge mate bepaald hebben. Toen
ikin de jaren tachtig Armando's werk las kon ik niet vermoeden dat ik ooit in zijn stad
- Berlijn - zou gaan wonen en leven. Inmiddels leef en werk ik anderhalf jaar in die
stad, en ik lees en herlees Armando. Vaak ademloos. Ik maak ook wel eens het
een-en-ander mee. In relatie tot zijn oeuvre: een Aha-Erlebnis. Ik kan maar tot één
conclusie komen: wat heeft die man in de afgelopen tien jaar een messcherp beeld
van Duitsland en de Duitsers geschilderd. Hoewel zijn beeldend werk - zijn
schilderijen - het van het grote gebaar moet hebben, toont zich in zijn literair werk
het ware schildersoog: het oog voor het kenmerkende detail. De kleine geschiedenis
van ‘de man’, ‘de vrouw’, de registratie van een eigen confrontatie met ‘Duitsland’.
Op de sombere, regenachtige zondag dat ik dit schrijf (typisch zelfmoordweer, maar
dat terzijde), denk ik dat hij gelijk heeft: zijn thema is weg; ik denk ook dat ik gelijk
heb: zijn stad is weg. Ik vrees dat wij beiden gelijk hebben. Armando's berichten
over schuldige plekken in het land van de vijand zijn ‘geschiedenis’ geworden. De
enige troost die blijft: Armando kan zo mooi viool spelen. En als schilder - hoe
spreken schilderijen - is hij inmiddels wereldberoemd.
Maar Armando was eigenlijk bedoeld als aanleiding tot deze column. Ik wilde het
namelijkhebben over de receptie van Nederlandse literatuur in Duitsland. Armando
is vertaald. Die Wärme der Abneigung heet een bloemlezing uit zijn Berlijn-berichten.
Gepubliceerd in 1987 door Frankfurter Verlagsanstalt. Het is geen groot succes
geworden. Duitsers laten zich hun historische les niet lezen, zeker niet door zo'n
‘lächerlichen’ buitenstaander uit Holland. Om die reden blijkt Louis Ferron - nog van
harte Louis, met die welverdiende AKO-prijs! - niet vertaald. Hij komt te dichtbij, hij
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wroet te diep in wat voor hem de Duitse volksziel is: modder, bloed, geweld. Harry
Mulisch is in dat opzicht meer acceptabel, want genuanceerder; het
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elegante proza van Cees Nooteboom (binnenkort verschijnen zijn Berliner Notizen)
zal men ook wel waarderen. Maar Ferron... Vanuit mijn kleine instituut zijn we nu
bezig zijn Karelische nachten te vertalen. Er moet iets gebeuren, anders gebeurt er
niets. Gelukkig gebeurde er iets bij het verschijnen van de Duitse vertaling van Jaap
Hartens beste roman De getatoeëerde Lorelei: een turbulente geschiedenis in het
Berlijn van de jaren dertig. In de rood-pluche bar Bajazzo las Jaap Harten. Zijn tekst
werd onderbroken door liederen uit de roman, gezongen door Ada Hecht (‘ich bin
keine Chanteuse, sondern eine Diseuse’), op een vals orgeltje begeleid door haar
‘Frau Kapelmeisterin’ Berti, die eruit zag als een onverstoorbare Zeeuwse boerin
van de Hollandse Veluwe. Samen telden de dames honderdzestig jaren. Samen
verbeeldden de dames het Berlijn van de jaren dertig. Dietrich, Leander. Dat Frau
Hecht bij nog weer andere liederen haar tekst kwijtraakte, ach... das ist doch alles
Theater. De bar was ‘überfüllt’ mit ‘Schwulen’ van velerlei kunnen. Een avondje
Nederlandse literatuur in Duitsland. Hartens roman werd goed verkocht. Inmiddels
is mijn kleine instituut bezig Hartens novelle Operatie Montycoat te laten verta-len.
De tijd gaat snel. Het spookbeeld van een ‘Europa 1992’ met Nederland als een
cultureel achterlijk neefje dreigt. Bedreigt mij in ieder geval soms als een ‘Alptraum’.
Zo makkelijk wil ik Nederland nu ook weer niet opgeven. In deze Berlijnse omgeving
is en wordt geschiedenis geschreven. Met alle respect voor de Duitse literatuur, ook
de Nederlandse literatuur heeft iets te melden. Vanuit Berlijn, juist vanuit Berlijn,
moeten we dat laten weten. Nederlanders schilderen, ze spelen viool, ze schrijven.
En met dat laatste hebben ze de Duitsers heel veel te zeggen.
FRANS DE ROVER
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De kracht van het penseel
Kunstkritiek in de beeldgedichten van Jan Vos
Bertram Mourits
In zijn beeldgedichten geeft Jan Vos een bijzonder levendig beeld van de
schilderkunst in de zeventiende eeuw. Zijn weergave van de schilderkunst zit
vol met prekende penselen, vertogende panelen en spannende verhalen. Dit
alles staat steeds in het teken van lering en vermaak.
Talloze kunstwerken, vooral schilderijen, zijn het onderwerp geweest van
1.
beeldgedichten. In de zeventiende eeuw kwam het genre tot grote bloei. De
gedichten zijn direkte reakties van intellectuelen (want dat waren de dichters) op de
schilderkunst. Er bestaan uit die tijd geen teksten die zo dicht bij kunstkritiek staan
als beeldgedichten. Ze geven een interessant en vaak verrassend beeld van de
schilder- en dichtkunst in de zeventiende eeuw. Helaas zijn veel van de behandelde
schilderijen niet meer te achterhalen omdat de dichter de kunstwerken meestal zeer
vaag omschrijft. Zo schreef Jan Vos (1610/1611-1667) een tweeregelig gedicht bij
een ‘Zeeker naakt beeldt in een winter geschildert’:
Dit beeldt is naakt gemaalt in zulk een koude landt:
2.
Die 't maalde toont zich hier noch naakter van verstandt?

Het schilderij dat hierbij hoort is nu onvindbaar: waar Jan Vos het gezien heeft, of
zelfs wie het geschilderd heeft, is niet meer te achterhalen omdat hij de schilder
en/of eigenaar niet heeft genoemd. Het kan zijn dat de initialen, die hij vaker noemt,
voor een zeventiende-eeuwer voldoende informatie waren, maar de hedendaagse
toeschouwer zoekt meestal vergeefs.
Het geciteerde epigram is slechts een grapje over een schilderij dat blijkbaar niet
van enorm belang was. Toch blijkt uit dit epigram al een belangrijk en steeds
terugkerend element van Vos' kunsttheorie, namelijk de eis dat een schilderij
realistisch moet zijn. Dat is dit schilderij niet, integendeel. De schilder van het werk
is ontbloot van enig verstand. Waarom? Omdat hij een naakte vrouw in een
winterlandschap afbeeldt: dat kán helemaal niet, wie waagt zich naakt in de kou?
In de ogen van de dichter spot het schilderij met de realiteit.

1.

2.

Een inleidend artikel met een goede literatuurverwijzing is: K. Porteman, ‘Geschreven met
de linkerhand? Letteren tegenover de schilderkunst in de Gouden Eeuw.’ In: M. Spies (red),
Historische letterkunde. Facetten van vakbeoefening. Groningen 1984, p.93-113.
Jan Vos, ‘Byschriften op schilderyen’. In: Alle de gedichten.
Amsterdam 1662, p.574. (Verder aangehaald als ‘Byschriften’.) ‘gemaalt’ betekent ‘geschilderd’,
‘beeldt’ (naast ‘afbeelding’) ‘(mooie) vrouw’.
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Sextus en Lukrecia. Geschilderd door Salomon Koninck in 1641. Louvre, Parijs.

Glazenmaker in Amsterdam
In het Amsterdam van de zeventiende eeuw bestonden nauwe banden tussen de
elite van de stad en de kunstenaars. De elite, bestaande uit regenten en rijke
kooplieden, deelde de opdrachten uit en hun invloed is in de kunstwerken terug te
vinden. Die invloed varieert: er is een belangrijk verschil tussen bestuurlijke en
particuliere opdrachten.
Jan Vos verdiende zijn geld als glazenmaker en was van 1647 tot zijn dood bijna
ononderbroken hoofd van de schouwburg. Als toneelschrijver was hij zeer populair
met spektakelstukken als Aran en Titus. Hij schreef vanuit het idee: ‘'t zien gaat voor
het zeggen’, en op het podium gebeurt dan ook enorm veel. Jan Vos schreef
ongeveer tweehonderd beeldgedichten en is daarmee met Joost van den Vondel
de belangrijkste goudeneeuwse dichter in het genre.
Jan Vos was een gerespecteerd man in Amsterdam. Hij was een van de
kunstenaars die in nauw contact stonden met de
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Amsterdamse regenten. Bij de bouw van het nieuwe stadhuis werd hij niet alleen
als glazenmaker, maar ook als dichter ingeschakeld. Hij was niet de enige kunstenaar
die het stadhuis mocht opsieren: de schilders maakten schilderijen over illustere
voorgangers van de burgemeesters en de dichters maakten onderschriften waarin
de overeenkomst tussen de burgemeesters en hun bijbelse en klassieke voorbeelden
tot uitdrukking kwam. In deze gedichten is de invloed van de opdrachtgevers relatief
groot.
In de Trezory: op Josef, door Niklaas Helt Stokaade.
De honger drijft het volk naar Josefs schuur om graan.
De voorzorg is een burg voor landt en onderdaan.
Men zorgt aan 't Y, in weeldt, tot steun van andre tyen.
3.
De Schatbewaarders zijn tot heil der burgeryen?

Het schilderij hing in de ‘trezory’, de schatkamer van het stadhuis (en is ook nu nog
te zien in het paleis op de Dam). Uit het gedicht wordt duidelijk waarom de trezorij
de aangewezen plaats is voor dit schilderij.
In het stadhuis (‘aan 't Y’) is men verstandig genoeg om met de weelde niet
onbesuisd om te springen: in andere tijden kan Amsterdam het geld hard nodig
hebben. Het schilderij hangt er om aan te geven dat de ‘schatbewaarders’ (de
toenmalige wethouders van financiën) er zijn ‘tot heil der burgeryen’. In het gedicht
wordt een vergelijking gemaakt met Jozef. Zoals hij voor het volk zorgde, toen hij
tijdens de zeven vette jaren voldoende spaarde om de zeven magere jaren door te
komen, zorgen de schatbewaarders voor het volk van Amsterdam.

Ex bello pax
Kunstenaars die betaalde propaganda maken voor de regering, het wekt bij de
hedendaagse lezer misschien enige bevreemding. Maar Jan Vos verloochende zich
niet toen hij het bovenstaande kwatrijn schreef. Regenten en kunstenaars maakten
deel uit van eenzelfde côterie, kunst was (gedeeltelijk) een ideologische zaak, die
tot stand kwam in samenwerking met de burgemeesters.
Bij die Amsterdamse elite horen ook de belangrijkste kooplui van de stad. Bij
voorbeeld de gebroeders Hendrick en Louys Trip, van oorsprong niet Amsterdams,
maar Dordrechts. Ze werden snel rijk in de wapenhandel met Zweden, zeer rijk
zelfs. Rond 1660 lieten ze een door Justus Vingboons ontworpen huis bouwen aan
de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Volgens een aantekening van Louys uit 1662
heeft dat 250.000 gulden gekost. Met dit prestigeobject stelden ze hun plaats in de
Amsterdamse elite zeker, het was niets minder dan hun ‘toelatingsexamen’. Aan
het huis is goed te zien waarmee ze rijk waren geworden: de schoorstenen zijn
gemaakt in de vorm van mortieren en op het tympaan wordt het familiewapen
geflankeerd door kogels en kanonnen.
Ook de decoraties in het huis staan in het teken van oorlog en vrede. Vos schreef
allegorieën over onder andere de Vrede, de

3.
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oorlogsgod Mars en over Neptunus. Bij elk gedicht geeft Vos een beschrijving van
het tafereel. Hoewel, beschrijving, het is eerder een opsomming van motieven die
passen bij het betreffende thema. Die motieven sluiten nauw aan bij Ripa's
iconologisch handboek dat in 1644 in het Nederlands vertaald was. Nicolaas Heldt
Stockade maakte zijn plafondschilderingen in het Trippenhuis waarschijnlijk naar
4.
aanleiding van Vos' beschrijvingen. Een voorbeeld:

De Vreede, die haar zeetel weeder in Neederlandt gezet heeft, vertoont zich met
een blijdt gelaat: zy heeft een ploeg en een schip by zich, tot teeken dat het op het
5.
landt en water veilig is. Pallas bekleedt haar rechte en Herkules haar slinke zy.
De ploeg en het schip heeft Heldt Stockade niet afgebeeld. Dat betekent niet dat
hij niet goed gelezen heeft, maar dat hij een keuze heeft gemaakt uit de mogelijke
onderdelen die Vos voor een schilderij over ‘de Vreede’ geeft. Het bijbehorende
gedicht geeft aan waarom wapens noodzakelijk zijn voor de welvaart:
De Vreede siert haar hooft met palmen en olijven:
Zy wordt van Herkules en Pallas nou bewaart.
Het Oorlog kan men best door Raadt en Moedt verdrijven.
Wie buiten vrees wil zijn vereist een waakendt zwaardt:
Zoo bloeit de Vrye Staat, door wakkerheidt verkreege'.
6.
Waar dat de Vreede waakt verwacht men niet dan zeege.

‘Zeege’ is een woordspeling (een geliefd stijlmiddel van Jan Vos): het betekent naast
‘overwinning’ ook ‘zegen’, ‘voorspoed’. Die voorspoed wordt alleen bereikt wanneer
er vrede is. Wie de oorlog wil verdrijven heeft raad en moed nodig, moet met andere
woorden vrij zijn van vrees. En heeft dus een ‘waakendt zwaardt’ nodig. Het hele
programma van de plafondschilderingen is op dit idee van de ‘ex bello pax’
gebaseerd, een idee dat Jan Vos elders treffend samenvatte: ‘De rechte vreede
7.
kan men best door krijgen krijgen.’
De opdrachten voor deze gedichten hadden een welomschreven bedoeling. Het
gaat in deze gedichten niet om de ‘vorm’, maar om de ‘inhoud’ van een schilderij
omdat die in dit geval meer relevant was. Maar Jan Vos heeft ook veel
beeldgedichten gemaakt, waarin hij wél iets over de vorm van het schilderij zegt (in
plaats van over het verhaal dat eraan ten grondslag ligt). Deze gedichten maakte
hij onder andere voor Joan Huydecoper, Gerrit Schaap en Cornelis Witsen, allen
burgemeesters: hij werkt dus voor dezelfde mensen als bij de opdrachten voor het
stadhuis. Maar wanneer hij opdracht krijgt hun particuliere collecties te vereeuwigen,
kan hij veel vrijer werken. Zijn gedichten dienen minder een ideologisch doel, en hij
kan zich daarom meer vrijheden veroorloven. In deze gedichten gaat hij vaker in
op schilderkunstige aspecten.
Aan de hand van enkele van deze gedichten is iets te zeggen over

4.
5.
6.
7.

Meer hierover in: D.P. Snoep, ‘Het Trippenhuis, zijn decoraties en inrichting’. In: R. Meischke
en H. Reeser (red), Het Trippenhuis te Amsterdam-D. Amsterdam etc. 1983, p. 187-211.
‘Byschriften’, p.775. Vos verwijst met ‘De Vreede, die haar zetel weeder in Neederlandt gezet
heeft’ naar de vrede van Münster, 1648.
‘Byschriften’, p.775. ‘bewaart’ (tweede regel) betekent ‘bewaakt’.
‘Byschriften’, p.569.
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de manier waarop Vos naar een schilderij kijkt. Is tot nu toe voornamelijk de
ideologische kant van de kunsttheorie aan de orde geweest, vanaf hier staan de
schilderkunstige aspecten centraal.

Spannende verhalen
Het eerste dat opvalt, is dat de meest beroemde zeventiende-eeuwse kunst ontbreekt
in de collecties waarover Vos gedicht heeft. Geen vrolijke portretten van Frans Hals,
geen huiskamertafereeltjes van Vermeer of landschapjes van Ruisdael. Een reden
daarvoor zou kunnen zijn, dat deze schilders geen deel uitmaken van de
Amsterdamse elite. Schilders als Govert Flinck, Ferdinand Bol, Nicolaas Heldt
Stockade horen daar wél bij en hun werk treft men in de beeldgedichten dan ook
veel vaker aan. Een andere belangrijke reden is, dat in de zeventiende eeuw andere
genres hoog aangeslagen worden dan de nu bekende. Het belangrijkste genre is
de historie-schilderkunst. ‘Historie’ betekent niet dat het onderwerp uit de
geschiedenis moet komen, maar dat het onderwerp een geschiedenis is. De verhalen
worden bij voorkeur ontleend aan de bijbel, de mythologie of de (vaderlandse en
klassieke) geschiedenis. Vondel formuleert de voorkeur duidelijk:
De Schilderkunst zocht stof by Grooten, niet by kleinen,
8.
Uit Godts gewyde blaên, en d'outheit der Romainen?

Het is begrijpelijk dat een schilderij uit dit genre bij uitstek geschikt is om een gedicht
bij te schrijven. Een schilderij kan slechts één moment uit het verhaal weergeven,
het gedicht kan het schilderij aanvullen en als het ware ‘in scène zetten’. Een mooi
voorbeeld daarvan is het gedicht ‘Op de Schildery, daar Jozef van Jempsar, Potifars
huisvrouw, tot onkuisheidt verzocht wordt’, naar een verhaal uit Genesis 39.
Zy brandt. hy brandt niet min. zy naar het vuil genot
Van haar onkuische lust. hy naar de hulp van Godt.
Zy vleit. hy grauwt. zy bidt. hy toont zich heel vol tooren.
Zy biedt hem rijkdom aan. hy walgt van haar te hooren.
9.
Zy dreigt met aardtsch geweldt. hy haar met 's hemels roê

Met korte, gelijkgevormde zinnetjes voert Vos de spanning op. Hij weet de indruk
te wekken dat hier een dialoog plaatsvindt: de argumenten, vloeken en gebeden
vliegen heen en weer, constant verspringt de aandacht.
Deze manier van vertellen hanteert Vos vaak en zeer vaardig. Nuchtere
beschrijvingen treft men in zijn gedichten zelden aan, eerder vertelt hij wat hij ziet,
als was hij een ooggetuige.
Als verteller is Vos overigens alwetend. Dit spreekt vanzelf, hij vertelt verhalen
uit de bijbel of uit de mythologie en dit zou het vermelden dan ook niet waard zijn
wanneer hij van zijn

8.
9.

Joost van den Vondel, De werken [WB-editie], Dl.5. Amsterdam 1931, p.897.
‘Byschriften’, p.570. ‘bidt’ (derde regel) betekent ‘smeekt’.
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alwetendheid niet handig gebruik maakte. Hij kent de personages, weet wat ze
bezielt, en gebruikt deze kennis om van de voorstelling een spannend verhaal te
maken. En bovendien om te moraliseren: Vos weet wie goed en wie slecht is. Een
voorbeeld is de bij Livius en Ovidius beschreven geschiedenis van Sextus en
Lukrecia (het schilderij is van Salomon de Koninck):
Lukrecia verschuil: want Sextus leit u laagen.
Uw huisdeugdt baart in hem een gruwelijk behaagen.
[...]
Hij waant, nu hy u ziet, want wellust heeft geen kennis,
Dat hem de Min verschijnt, de vuurkool van uw oog
Verstrekt u voor zijn toorts. uw yver is de boog.
Uw naaldt de scherpe pijl, die hem in 't hart komt mikken.
10.
Uw goud' en zijdedraân, de taaie minnestrikken.

Het op het eerste gezicht eenvoudige tafereel wordt plotseling een scène uit een
verhaal. De vrouw is een toonbeeld van ‘huisdeugdt’, maar de man is een
dwingeland, een schelm, zoals elders in het gedicht staat. En het onschuldige
borduren met ‘naaldt’ en ‘zijdedraân’ blijkt hetzelfde effect te hebben als een pijl van
Cupido; naald en ijver zijn als pijl en boog en hebben een erotische uitwerking op
Sextus.
Vos laat zich meeslepen door de gebeurtenissen: hij roept Lukrecia toe
(‘verschuil’!) en even later in het gedicht waarschuwt hij ook Sextus: ‘Wegh Sextus,
[..]. Zoo gy haar eer verkracht, zult gy uw faam verkrachten’.

Geen schilderkunst
Alleen wanneer het schilderij zeer levensecht is, raakt Vos betrokken bij de
voorstelling. Zijn waardering voor die levensechtheid uit hij vaak met een variatie
11.
op deze zin: ‘Dit is geen schildery; 't is leeven dat ik zie.’ Dit is voor de schilder
natuurlijk een groot compliment: hij heeft de beperkingen van de schilderkunst
overwonnen en schildert gelijkwaardig aan het leven. Vos gebruikt dit compliment
nogal eens, het is een motief dat bij het genre van het beeldgedicht hoort en de
lezer kan soms twijfelen of hij het meent. Nu en dan lijkt het een vrijblijvende uitroep,
maar vaak genoeg wordt van het motief zeer inventief gebruik gemaakt. Bijvoorbeeld
in het gedicht ‘Op de schildery van Evaas appelbeet’. Vos vertelt - opnieuw alsof hij
ooggetuige is - met stijgende ontzetting hoe Eva haar tanden zet in ‘verboode looten’.
Er is nu een ‘erfwondt in de ziel van 't ongeboore volk’ en dat kan alleen nog goed
komen wanneer de zoon van God op aarde komt. Plots onderbreekt hij zichzelf:
[...] hoe! ik mis. ik zie panneel vertoogen.
Is Eva door de slang, ik ben door verf bedroogen.
Vergeef my deeze zondt; 't bedrog is ongemeen.
12.
De grootheidt van de kunst maakt deeze misdaadt kleen.

10.
11.
12.

‘Byschriften’, p.538. ‘leit u laagen’ betekent ‘belaagt u’.
Dit voorbeeld staat op p.551 van de ‘Byschriften’, maar soortgelijke formuleringen zijn veel
vaker te vinden.
‘Byschriften’, p.530. ‘panneel [zien] vertoogen’ betekent ‘het doek zien mededelen, overtuigen’,
‘ongemeen’ betekent ‘buitengewoon’.
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Chimon en Ifigenia. Geschilderd door Jacob Adreaensz. Bakker.

Aan de vergelijking tussen de slang en de verf zit een scherp kantje: wie de
vergelijking doortrekt komt tot de conclusie dat de schilder met de duivel vergeleken
wordt. Maar dat is, getuige de laatste regel, niet de bedoeling. Want Vos' kleine
misdaad (zijn vergissing) wordt niet in de schaduw gesteld door het bedrog van de
slang, maar door de grootheid van de kunst. Dit gedicht wekt werkelijk de indruk
een compliment voor de schilder te zijn. En aan de schilderkunst in het algemeen:
Vos roemt regelmatig de buitengewone kracht, het ‘ongemeen vermoogen’ van de
schilderkunst.
De toeschouwer kan dus bedrogen worden, zoals bij het schilderij over Eva's
appelbeet. Soms wordt de toeschouwer zelfs zó misleid, dat het feit dat een schilderij
slechts één van de zintuigen bedient, vergeten wordt. Wanneer Nessus door de
pijlen van Hercules geveld wordt, hoort Vos de pijl snorren, die vervolgens ‘knarst
door 't been en girst door d'ingewanden. [...] hoe schreeuwt dit beest! my dunkt ik
13.
hoor 't geluit.’
‘'t oog ontsteekt het hart’

De schilderkunst kan de toeschouwer niet alleen bedriegen, maar ook verleiden.
Jacob Bakker heeft een schilderij gemaakt over het verhaal van Chimon en Ifigenia,
gebaseerd op de vertelling van Boccaccio. De verlegen boerenzoon Chimon leert
dankzij de mooie herderin Ifigenia de liefde kennen. Het schilderij hing bij Abraham
van Bassen, die de aangesprokene is in het gedicht van Jan Vos:
Van Bassen hou toch standt; de Nimf die gy ziet slaapen,
Is niet door 't groot penseel, maar door Natuur geschaapen.
Laat Chimon toch bezien, wie hem de borst doet braân.
Men kan de lust, bywijl, door d'oogen ook verzaân;
Dies zijt een weinig stil: hier moet geen voetzool kraaken.
Gy zult, zoo gy u rept, de veldtnimf wakker maaken.

13.
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Zy brandt ons nu zy slaapt; indien zy wakker wardt,
14.
Zoo maaktz' ons heel tot asch: want 't oog ontsteekt het hart.

Het bekende motief ‘dit is geen schilderkunst’ keert terug (tweede regel), het schilderij
is zó levensecht dat het zelfs mogelijk lijkt dat het herderinnetje zal ontwaken (zesde
regel), maar het meest verrassende aan dit gedicht is Vos' opwinding. Nu ze ligt te
slapen brandt Vos al van verliefdheid (evenals de met hem toekijkende Van Bassen
en Chimon), maar als ze wakker wordt, zal het nog erger zijn: haar ogen zullen het
hart geheel in de as leggen.
De schilderkunst laat Jan Vos dus niet onberoerd. Wanneer er gevaar dreigt, wil
hij ingrijpen en wanneer hij Ifigenia in het gras ziet liggen, raakt hij opgewonden.
Goede kunst brengt bij de toeschouwer iets teweeg.

Prekend penseel
De schilderkunst is nog tot meer in staat. De enorme kracht kan ook aangewend
worden in dienst van het geloof. Wie in God gelooft, baseert zich op de verhalen en
woorden uit de bijbel. Maar de schilderkunst kan die verhalen zó levensecht
weergeven, dat het geloof kan wijken voor het weten. Vos beschrijft deze ontwikkeling
15.
in een gedicht ‘Op de gekruiste Christus [...] door Kaarel Zjardijn geschildert.’
Dus heb ik lang gelooft, naa 't woordt van 's hemels tolken,
Dat Christus was gekruist; nu is 't geloof gedaan:
Ik zie de Heilandt zelf, door 't woên der Joodtsche volken,
O wreedt en noodig quaadt! aan 't heilloos kruishout slaan,
't Gelooven, dit staat vast, moet voor het weeten wijken.
16.
Het brein wordt min verlicht door d'ooren dan door 't oog.

Lang heeft hij moeten vertrouwen op de evangelisten, (‘'s hemels tolken’), maar nu
heeft hij de kruisiging zélf gezien, staande voor het schilderij is hij een ooggetuige.
Met de zinsnede ‘nu is 't geloof gedaan’ zet hij de lezer even op het verkeerde been.
Echter, in plaats van geloof komt geen ongeloof, maar zekerheid. De laatstgeciteerde
regel is een conclusie: het geloof krijgt overtuigender gestalte door zichtbare dan
door hoorbare bewijzen. Elders herhaalt hij dit: ‘'t Gelooven is voor 't oor: maar 't
17.
weeten voor 't gezicht’. Dat de rol van de dichter ondanks die conclusie niet
uitgespeeld is, zal na het voorgaande wel duidelijk zijn: de gedichten zijn als
aanvulling op de schilderijen vaak onmisbaar. De kritiek die Jan Vos soms op
schilderijen heeft, is een bevestiging van zijn stelling ‘'t Gelooven is voor 't oor: maar
't weeten voor 't gezicht’. Zo maakt hij bezwaar tegen de manier waarop een zekere
18.
H.S. Christus aan het kruis afbeeldt:
Dit lichaam is geheel mismaakt,
Om dat het niet geheel mismaakt is,
Gy schildert dat het helder blaakt,
14.

15.
16.
17.
18.

‘Byschriften’, p.541. ‘braân’ (derde regel) betekent ‘branden’, ‘verzaân’ (vierde regel) betekent
‘verzadigen’. Backer heeft meerdere schilderijen naar aanleiding van dit verhaal gemaakt,
waarvan er nog twee bekend zijn. Het is niet zeker welk schilderij Vos gezien heeft.
De naam wordt tegenwoordig gespeld als: Karel Dujardin. Het schilderij hangt nu in het Louvre.
‘Byschriften’, p.787.
‘Byschriften’, p.566.
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19.

En toont niet waarde roe geraakt is.

Het schilderij is ‘mismaakt’, verkeerd gemaakt, omdat Christus er niet mismaakt
uitziet. Vos mist op dit schilderij de blijkbaar afwezige martelsporen, en die
afwezigheid is in strijd met de werkelijkheid. Deze scène kan niet afschuwelijk en
realistisch genoeg geschilderd worden, immers: ‘De kunst mag niet van het
20.
voorbeeldt dwaalen.’ De toeschouwer moet zich op Golgotha wanen, en zien dat
de verhalen waar zijn: hij zal daarna niet meer geloven, maar weten.
Schijnbaar in tegenspraak daarmee is de kritiek op een schilderij van ‘M.M.’:
‘Geslaagen leeger’. Deze M.M. beeldt nu juist té gruwelijk af:
De dooden leggen hier als in de herfst de blaân.
Het bloedt der vyanden begint zich te vereenen.
[...]
Wie schildren wil behoort 't aanminnigst' te vertoogen.
21.
De schouwburg van de kryg is gruwelyk voor d'oogen.

Nu is Vos geen voorstander meer van gruwelijk realisme. Hoewel hij aangedaan is
door de voorstelling, kan hij er geen kant mee op. Dit is zomaar een ‘geslaagen
leeger’, er zit geen verhaal aan vast. Wanneer Vos een verhaal vertelt, kent hij de
afloop en weet hij wie goed of fout is. Hij kan dan uit het speciale geval een algemene
morele instructie laten voortvloeien. Met dit schilderij is dat niet mogelijk: de
gruwelijkheden dienen geen enkel doel. De conclusie die een hedendaagse
toeschouwer zou kunnen trekken - oorlog is afschuwelijk en dient vermeden te
worden - mag van Vos niet verwacht worden. Vrede is een voorwaarde voor welvaart
en vrede kan soms alleen door een oorlog bereikt worden, zo weten we uit de
gedichten voor het Trippenhuis.

Navolging van Vondel
Ook het volgende kwatrijn lijkt op het eerste gezicht enigszins merkwaardig voor
Jan Vos:
Dit beeldt, door Zijl gemaalt, schijnt luchtigh voort te gaan:
't Zou leeven zoo 't penseel haar luit geluidt deedt slaan.
Ey! Geeraarts, maak dat wy haar schelle luitsnaar hooren.
22.
Een beeldt is slechts voor 't oog, de klanken zijn voor d'ooren.

Vooral de slotregel doet merkwaardig aan: hier is het beeld ‘slechts’ voor het oog,
terwijl het beeld voor Vos nu juist essentieel leek te zijn. Dat was zo, omdat een
schilderij zo realistisch kan zijn. Maar aan een schilderij ontbreekt onvermijdelijk het
geluid van een muziekinstrument of van de menselijke stem. Met geluid zou een
schilderij nóg echter (en overtuigender) worden. Zijn bezwaar is dan ook niet vreemd,
het volgt logisch uit zijn voorkeur voor realistische schilderijen.

19.
20.
21.
22.
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Ook Vondel had in een beeldgedicht al eens opgemerkt dat aan een schilderij de
stem ontbreekt. Het volgende kwatrijn is in 1641 geschreven, op het portret dat
Rembrandt schilderde van de predikant Cornelis Anslo:
Ay Rembrant, maal Cornelis stem.
Het zichtbre deel is 't minst van hem:
't Onzichtbre kent men slechts door d'ooren.
23.
Wie Anslo zien wil, moet hem hooren.

De onmogelijkheid voor een schilder de stem af te beelden is een motief van het
genre. Vos' gedicht is, behalve een navolging van Vondel, dus ook een variatie op
dat motief. Vondel bracht met zijn gedicht overigens niets nieuws: het wezenlijke
van een mens (en zeker van een predikant) is niet in een afbeelding te vatten, en
dat was met deze stijlfiguur al vaker tot uitdrukking gebracht. Enkele toegevoegde,
verklarende woorden kunnen de afgebeelde meer recht doen: een portret met
beeldgedicht is een ideale combinatie. En dat geldt ook voor andere schilderijen:
met een beeldgedicht vormen ze een ideale combinatie.

Lering en vermaak
De belangrijkste eigenschap van goede schilderkunst is haar enorme kracht. Ze
kan de toeschouwer bewegen, raken, ontroeren en overtuigen. Deze kracht kan
nuttig gebruikt worden: de toeschouwer kan iets geleerd worden, op het
maatschappelijke of religieuze vlak: lering en vermaak dus, de zeventiende-eeuwse
24.
tweeledige functie van de kunst.
In het beeldgedicht geeft Vos betekenis aan het schilderij. De bijzondere situatie
die op het schilderij weergegeven is, wordt door hem teruggebracht tot een algemene
les: in het gedicht staat bijna altijd een moraal in de vorm van een sententie, een
algemeen geldende uitspraak. Zo geeft Vos meningen en ideeën over politiek (‘wie
zonder vrees wil zijn vereist een waakendt zwaardt’), de liefde (‘'t oog onsteekt het
hart’) en de schilderkunst (‘'t Penseel der schilderkunst heeft ongemeen vermoogen’).
Jan Vos beperkt zijn commentaar dus niet tot de schilderkunstige aspecten (de
esthetiek van de afbeelding), maar legt steeds nadruk op de ethiek van de afbeelding
en daarmee op de plaats van kunst in de maatschappij. Dat is een belangrijke en
25.
blijvende plaats, want ‘een kunstig beeld kan 't woên der eeuwen overheeren’.
Ironisch genoeg heeft de geschiedenis het in veel gevallen anders gewild: van veel
schilderijen weten we alleen dat ze bestaan moeten hebben omdat er een gedicht
over geschreven is. Slechts het kunstig beeldgedicht kon het woeden der eeuwen
26.
de baas blijven.

23.

24.
25.
26.

Joost van den Vondel, De werken [WB-editie]. Dl.4. Amsterdam 1930, p.209. Geciteerd bij:
J. Emmens, ‘Ay Rembrandt, maal Cornelis stem’. In: Idem, Verzameld werk. Dl.3
[=Kunsthistorische opstellen. Dl.1]. Amsterdam 1981, p.61-97. Niet zeker is of het gedicht
over het schilderij of de ets van Rembrandt gaat.
Meer hierover in: Tot lering en vermaak. Betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen uit
de zeventiende eeuw. Catalogus Rijksmuseum Amsterdam. Amsterdam 1976.
‘Byschriften’, p.522.
Ik dank Hans Luijten voor zijn hulp bij het schrijven van dit artikel.
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De zeven kleuren van het geeltje
Kees-Jan Backhuys
There's trouble
'till the robins come...
David Lynch - Blue Velvet

Na het vertrek van R.D.E. Oxenaar als grafisch ontwerper van de Nederlandsche
Bank stond men voor de welhaast onmogelijke taak een waardige opvolger
te vinden voor de man die zo overduidelijk zijn volstrekt originele stempel op
ons Nederlandse bankpapier heeft gezet. Moest het weer een traditionele
ontwerper worden, of moest er gekozen worden voor opnieuw een ‘moderne’
(en per definitie) meer controversiële figuur. Het is onverstandig om zelf
ingeslagen originele paden vrijwillig te verlaten, en dus kwam er een nieuwe
moderne ontwerper: Jaap Drupsteen, de man die zijn stempel al had gedrukt
op de huisstijl van de VPRO. Vanzelfsprekend was de kritiek niet van de lucht.
‘Lelijk’, ‘protserig’, ‘net een loterijbriefje’ waren de - typisch Nederlandse calvinistische commentaren. Dit stukje gaat over die reakties, over de artistieke
problemen van de kunstenaar bij het ontwerpen van bankbiljetten, en daarnaast
probeer ik tussen de regels door een lans te breken voor het inzicht dat het
nieuwe biljet van vijfentwintig gulden onbeschrijflijk mooi is, - een bij voorbaat
verloren strijd, maar ik zal hem toch proberen te voeren.
Voor het volgen van mijn betoog is weinig anders nodig dan goede ogen
(of een loep), een sterke lamp, en een of meer nieuwe biljetten van vijfentwintig
gulden.
Wat is de overeenkomst tussen geld en spelling? Het juiste antwoord is: hoe
hopeloos het ook veroudert, je bent het middelpunt van een ware volkswoede als
je voorstelt er iets aan te veranderen.
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De komst van het nieuwe briefje van vijfentwintig heeft een ware schok teweeg
gebracht. Er zijn weinig dingen waar ons volk van ondersteboven raakt; in principe
is - naast de auto en het Nederlands elftal - voor Nederlanders niets heilig, maar ze
moeten wel van ons geld afblijven. Een eventuele verandering van het uiterlijk van
onze bankbiljetten of ons muntgeld wordt op vergelijkbare manier benaderd als een
voorstel tot spellingsverandering: het meest conservatieve en reaktionaire in de
mens komt plotseling naar boven, en de reakties zijn voorspelbaar. Of je nu voorstelt
om de woorden cheque en shag voortaan maar gewoon als sjek te spellen, of een
nieuw vijfentwintigje wilt uitgeven, je weet toch al van tevoren wat de reaktie zal zijn:
‘hoe kom je erbij!’, ‘geen gezicht!’, ‘cultuurbarbaar!’. Ik steek mijn nek dus weer eens
heel ver uit met dit betoog over (onder andere) de schoonheid van ons nieuwe
bankbiljet. Ik heb de glasverzekering van mijn woning onlangs verhoogd.

Van Oxenaar naar Drupsteen
Ik weet niet of de ruiten van het huis van Jaap Drupsteen, de ontwerper van het
nieuwe bankbiljet er nog in zitten, maar ik weet wel dat de kritiek op de biljetten van
Oxenaar, de ontwerper van de vorige serie, destijds niet mals was. En nu zijn we
allemaal zo zeer aan zijn bankbiljetten gewend dat we het erg vinden dat ze weer
verdwijnen.
We moeten de zaken in een wat groter perspectief zien. De keuze voor Oxenaar
destijds betekende een breuk met de traditionele ontwerpers van wie de
1
Nederlandsche Bank al sinds jaar en dag gebruik maakte. Die lijn werd voortgezet
met de keuze van Drupsteen als nieuwe grafisch ontwerper. Met het nieuwe
vijfentwintigje heeft hij een eerste proeve van bekwaamheid op dit gebied afgeleverd,
en wat mij betreft de verwachtingen verre overtroffen.
Het nieuwe Drupsteen-biljet is mooi, het is het mooiste bankbiljet dat Johan Enschedé
ooit heeft mogen drukken. Maar natuurlijk ziet niet iedereen dat: schoonheid doet
pijn, vooral als het origineel is.
Let vooral eens op de kleuren van het nieuwe geeltje. We wisten al dat ons geeltje,
sinds de oude ontwerpen van vóór Oxenaar met Christiaan Huygens als ‘kop’, eerder
oranje is, maar de laatste tijd werd het steeds roder. De eerste indruk die we hebben
van het nieuwe biljet is ook, dat het rood is. Het is verbazingwekkend hoeveel kleuren
Drupsteen gebruikt heeft om die suggestie ‘het biljet is rood’ bij ons te
bewerkstelligen. Nog niet eerder zijn zoveel kleuren gebruikt om de suggestie ‘rood’
te wekken: oranje, rood, groen, blauw, paars, grijs, zwart, zijn in flinke mate aanwezig,
zodanig dat we ze nauwelijks nog achtergrondkleuren kunnen noemen, en toch is
2
het biljet onmiskenbaar rood. Dat is het meest opmerkelijke staaltje van de virtuositeit
van Drupsteen

1

2

Hoe revolutionair de ontwerpen van Oxenaar waren blijkt uit de volgende anecdote: Oxenaar
schijnt eens in de VS tijdens een informele borrel aan een collega zijn nieuwste creaties
getoond te hebben, de biljetten van 10, 25 en 100. De man verkreukelde ze lachend en gooide
ze weg. Hij liet zich niet foppen met Monopolygeld, maar vond het wel een goeie grap. Heel
even had hij gedacht dat Oxenaar het serieus bedoelde.
Vreemd genoeg is misschien geel de enige kleur die niet in het nieuwe geeltje verwerkt is,
want de ‘gele’ partijen zijn bij nadere beschouwing (daglicht!) eerder licht-oranje.

Vooys. Jaargang 8

44

De beperkte vrijheid
Het ontwerpen van nieuw bankpapier is geen eenvoudige zaak. De voornaamste
belemmering voor de artiest, die toch over de spreekwoordelijke vrijheid zou moeten
beschikken, is het dunne blauwe lijntje tussen de vrijheden van de kunstenaar, en
de beperkingen die er nu eenmaal aan ons bankpapier zijn gesteld. Ook is er in de
wereld van het bankpapier veel traditie en daarvan afwijken is gewoon niet ‘comme
il faut’. Een duidelijke constante in het bankpapier over de gehele wereld is bij
voorbeeld de neiging tot typeren in plaats van karikatureren, maar toch versimpelen.
De eerste ‘koppen’ van Oxenaar zijn nauwelijks meer dan schematisch weergegeven
gezichten, hoe gelijkend ze ook zijn. Pas de latere ontwerpen, snip (f 100,-),
zonnebloem met bij (f 50,-) en vuurtoren (f 250,-) waren wat meer fotografisch,
hoewel de snip van dat alles het meest natuurgetrouw is; met name de vuurtoren
staat weer ver van de realiteit; hij zou eerder zo uit een wat meer geavanceerde
spyrograafdoos kunnen komen.
Een andere belangrijke trend is dat onze bankbiljetten steeds kleiner worden, het vijftigje was al kleiner dan het oude vijfentwintigje - en die trend lijkt zich nu
wereldwijd door te zetten. Alleen in klassieke films zien we nog van die complete
lappen papier van hand tot hand gaan (let vooral op de enorme flappen van £ 1,in Engelse films die spelen aan het eind van de negentiende eeuw, - Sherlock
Holmes is een goed voorbeeld.)
Hoe revolutionair ook, de eerste serie van Oxenaar, f 10,-, f 25,-, f 100,- en f 1000,3
en later nog f 5, bevatten nog aldoor koppen, respectievelijk Frans Hals, Sweelinck,
Michiel Adriaansz. de Ruijter, Spinoza, Vondel. Later stopte hij met koppen, wat op
zich al revolutionair is, maar ik denk dat er naast die reden (het verlangen origineel
te zijn) nog een andere overweging speelde: traditioneel staan op bankbiljetten
nationale figuren, die zelfs een soort symbool moeten zijn. Ze moeten dus al enige
tijd dood zijn, en tamelijk onomstreden wat betreft hun grootheid. Zulke lieden heeft
een volk niet bij dozijnen in voorraad, en wij zijn ook niet, zoals de Engelsen, tevreden
met de afbeelding van onze vorstin op elk biljet, en dus moest er naar iets anders
gezocht worden.
Drupsteen slaat nu een nieuwe weg in: het cijfer is terug, en de verbeelding van
dieren of dingen is alleen nog terug te vinden in watermerk (roodborstje) of als
ornamenten (de tulp en de klaproos in de echtheidskenmerken - op zich ook echt
Hollands, die keuze) maar niet meer als hoofdmotief.
De terugkeer naar het cijfer is trouwens een kenmerk van meer ‘modernen’ in de
grafische sector. Zo ontstond er indertijd een min of meer publieke discussie, onder
aanvuring van Renate Rubinstein, over de schitterende cijferzegels van Crouwel.
Het ontwerp was zo simpel, en het idee van de kruislings van 1 naar 0 overlopende
kleurintensiteit zo perfect, dat men het té gemakkelijk vond. (Dat eenvoud niet alleen
het kenmerk van het ware, maar vaak juist ook van schoonheid is, kwam niet in de
botte koppen op.) Er kwam een discussie op gang over mooi en lelijk, en daarbij

3

Ook taalkundig gezien is geld razend interessant. Voor nieuwe biljetten, die dus nieuwe
opdeeleenheden voor geld uitdrukken, moeten ook nieuwe volkstermen worden bedacht. Die
met de meeste status is een brammetje, door Amsterdammers gebruikt voor een briefje van
vijftig. Voor het vijfje heeft heel kort vondeltje (een beetje in de lijn van de Haagse term een
erasmus voor het oude honderdje, dat van ontwerper Oxenaar) bestaan, maar die term is nu
weer verdwenen, mede onder invloed van de munt, waarvoor op het moment dat ik dit schrijf
ook nog geen term bestaat.
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Een voorbeeld van de cijferzegel van Crouwel. Met dank aan De Nederlandse Bank.

is een echt bezwaar tegen de zegels volledig ondergesneeuwd: een dergelijke
cijferzegel, en het idee van het gevouwen lint voor de strakke uitbeelding van de
cijfers, was al eerder gebruikt, door de Hongaarse PTT, en met dito discussies. Ik
ben in de hele ruzie om die postzegels nergens dat plagiaat-element tegengekomen.

M.C. Escher
Wat bijna niemand weet is dat het al eerder bijna was gelukt om een moderne
vooruitstrevende grafisch ontwerper binnen te halen. In juli 1950 kreeg M.C. Escher
de opdracht van de Nederlandsche Bank een nieuwe serie bankbiljetten te
ontwerpen. Er volgde een uitgebreide briefwisseling over en weer tussen de bank
en Escher, die er uiteindelijk in resulteerde dat in juni 1952 de opdracht werd
teruggetrokken. De ontwerpen waren te controversieel voor de Bank, en Escher
was te weinig bereid zijn vrijheden als kunstenaar op te geven, en te voldoen aan
de eisen van de Nederlandsche Bank.
Wie nu, dertig jaar later terugkijkt op de ontwerpen van Escher, kan nauwelijks
begrijpen waarover men zich toen drukmaakte. Het zijn, naast de typische
Escher-foefjes in het ontwerp - die het biljet druktechnisch overigens niet moeilijker
maakten - tamelijk traditionele biljetten. Overigens is ten minste één van de keuzes
van Escher op z'n minst opmerkelijk: voor zijn biljet van vijfentwintig gulden koos
hij voor Simon Stevin (1548-1620), waarschijnlijk de grootste fysicus die ons volk
ooit heeft voortgebracht, en wiens natuurwetenschappelijke inzicht ergens tussen
dat van Newton (1571-1630) en Keppler (1642-1725) instond, maar die om
onduidelijke redenen altijd al weinig aandacht heeft gehad. Wij eren liever ‘echte
helden’ zoals Michiel Adriaansz. de Ruijter, en vergeten daarbij voor het gemak
graag even dat die zich in naam van Volk en Vaderland aan genocide heeft schuldig
gemaakt.

Het ‘onmogelijke doolhofje’ op het nieuwste biljet van vijfentwintig gulden. Met dank aan De
Nederlandse Bank.
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Uiteindelijk besloot de Nederlandsche Bank niet met Escher in zee te gaan. De
redenen daaromtrent zijn altijd tamelijk duister gebleven, maar de meest gehoorde
is dat zijn ontwerpen ‘onuitvoerbaar’ waren. In hoeverre en op welk gebied dat
eventueel waar was, volgt later. Feit is dat het nieuwste vijfentwintigje centraal een
afbeelding heeft van een ‘onmogelijk doolhofje’ zoals Escher dat gemaakt zou
kunnen hebben. Ik weet niet of Drupsteen op de hoogte is van het feit dat het weinig
gescheeld had of Escher was een van zijn illustere voorgangers geworden, maar
je zou het op grond van deze overduidelijke hommage aan de grote meester wel
moeten aannemen.

Waarmerk en watermerk
Van alle waarmerken die door de eeuwen heen bedacht zijn om waardepapieren
voor namaak te behoeden, is het watermerk ongetwijfeld het oudste. Opmerkelijk
is dat in deze tijd van computergestuurde drukgangen en verschillende
druktechnieken
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door, na en over elkaar (om maar eens twee van de vele foefjes te noemen waarmee
ons bankpapier tot stand komt), het watermerk nog altijd het belangrijkste
echtheidskenmerk is. Dat is al eeuwen zo, en dat zal zo blijven zolang er
waardepapieren bestaan.
Om te begrijpen waarom dat zo is, moet men weten hoe het watermerk eigenlijk
in het papier komt. Het maken van papier met een watermerk is erg lastig. Papier
wordt gemaakt uit cellulosepulp, dat wordt opgeschept op een metaalraster, een
soort horregaas uit koperdraad. De lichttest bewijst dat: wie het nieuwe vijfentwintigje
tegen een sterke lamp houdt, kan in de onbedrukte gedeeltes de mazen van het
4
raster in het papier zien zitten.
Een watermerk wordt gemaakt door op dat kopergaas met heel dun koperdraad
een afbeelding in reliëf aan te brengen. Daar is het raster dikker, en bij het scheppen
van het papier komt er op die plaats minder pulp te liggen dan elders. Op die manier
ontstaat in het papier plaatselijk een dunnere plek (die dan ook meer licht doorlaat.)
Later, bij het opdikken van het papier, worden dikteverschillen eventueel weer te
niet gedaan, maar dat neemt niet weg dat het watermerk onuitwisbaar in het papier
zit. Wie dit gevolgd heeft zal begrijpen dat het dus heel moeilijk is een goed strak
watermerk in papier te krijgen, en dan vooral om de licht/donker-tinten goed in elkaar
te laten overlopen.
Er is een belangrijke factor bij het maken van watermerken in bankbiljetten. Het
maken van dat koperreliëf is duur, moeilijk, en vooral: het is handwerk. Dit heeft
twee belangrijke gevolgen: het aantal biljetten op één vel moet niet al te groot zijn,
en de watermerken onderling zijn nooit helemaal gelijk.
Bij mijn weten werkt men bij Johan Enschedé altijd met vellen van vijf maal tien,
- er worden dus steeds vijftig biljetten tegelijk gedrukt. Er zijn dus vijftig verschillende
roodborstjes in koperreliëf gemaakt, en dat kunnen we bewijzen. Daartoe doen we
opnieuw de lichttest. Het enige dat U nodig heeft is een sterke lamp, en meerdere
nieuwe biljetten van vijfentwintig gulden. Leg, nu U door het biljet heen kunt kijken,
de afbeeldingen zo goed mogelijk op elkaar. U zult zien dat dat perfect past. Maar
let nu op het watermerk. U zult merken dat de watermerken niet precies op dezelfde
plaats zitten. En schuiven we de watermerken zodanig op elkaar dat die precies
overeenkomen, dan zult U zien dat de opdruk op de biljetten niet meer past. Dat is
het gevolg van het handwerk van het watermerk tegenover het machinale drukwerk.
Nu is plotseling duidelijk wat het voornaamste bezwaar geweest moet zijn tegen de
ontwerpen van Escher indertijd. Als we de tekeningen bekijken zien we dat het hele
ontwerp draait om het watermerk, en dat werd een typisch Escher-ontwerp: een
van zijn beroemde regelmatige vlakvullingen.

Blinde woede en ander gezeur
Het biljet was op een maandag verkrijgbaar aan het loket van banken en andere
geldinstellingen, en op dinsdag begon het

4

De grofheid van het raster komt nog het meest overeen met dat van een ‘screen’, het fijne
koperrastertje dat door het snuivende en schuivende deel der natie wordt gebruikt in pijpjes
waarin men hasj rookt. Vraag in een ‘koffieshop’ om een pakje sereens, en men verstrekt u
vijf rondjes van vrijwel hetzelfde messinggaas waarmee men papier maakt.
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gezeur waar ons koppig volkje zo berucht om is. Natuurlijk vond men het oude biljet
mooier (hoewel dat indertijd ook niet deugde). Opnieuw was de Nieuwe Lelijkheid
aan de macht, vond men. Het mooiste bezwaar vond ik wel, dat men het biljet zo
‘verwarrend’ vond. En dat terwijl het voornaamste kenmerk toch is, dat het helemaal
niet lijkt op alle andere bankbiljetten.
Ook het ontbreken van de blindenstippen was ons volkje een doorn in het oog
(excuser le mot). Dat het grote probleem met de ‘oude’ bankbiljetten altijd was, dat
die blindenstippen niet goed voelbaar waren, werd voor het gemak maar even
vergeten. Er is in dit biljet meer met reliëfdruk gewerkt dan ooit tevoren, en het hele
biljet is dus één groot braillelandschap dat het van alle andere biljetten onderscheidt.
Het is dus gewoon een kwestie van wennen. Net als met sjek, weet U nog?
Ook is er een geval van intertekstualiteit. Op het briefje staan de vier
echtheidskenmerken, en het vierde luidt: deze kleine lettertjes zijn leesbaar met het
blote oog of met een vergrootglas. De tekst gaat over die tekst. Het is bijna een
postmodern bankbiljet.
Maar het toppunt van vermaak wordt zoals altijd weer geleverd door zij die er
geen verstand van hebben, maar ten onrechte zijn behebt met het idee dat ze dat
wel hebben. Volgens Herman Valkenstein en Jan Bijl uit Apeldoorn gebiedt goed
Nederlands te spreken van lettertjes of kleine letters, omdat: ‘lettertjes een
verkleinwoord is moet de overbodige toevoeging klein achterwege blijven’. Het is
opmerkelijk dat de Nederlandsche Bank zelfs nog gereageerd schijnt te hebben op
deze vermeende fout, en beterschap schijnt te hebben beloofd.
In de optiek van ons olijke tweetal zijn ook de volgende wendingen geen goed
Nederlands:
een klein beetje
iemand achterna zitten
zij is secretaresse
de kleine lettertjes van het contract
koningin Beatrix
de politica Ina Brouwer

Het mag duidelijk zijn: de heren Valkenstein en Bijl zijn af, en mogen niet meer
meedoen. Het beste lijkt me dat zij middels eenzame opsluiting voor geruime tijd
aan het maatschappelijk verkeer worden onttrokken. Ik zal er persoonlijk op toezien
dat ik ze nimmer meer betrap op het inzenden van enigerlei brief, aan welke instantie
dan ook, daar ik ze anders aan mijn pen zal rijgen. Het zal wel een heel reaktionair
standpunt zijn, maar ik stel voor dat arrogante leken zich niet meer uitspreken over
taalaangelegenheden.
Het wachten is nu op het nieuwe biljet van f 1000,-. Ik voorspel dat dat nog mooier
wordt, maar dat het gekanker daaromtrent niet minder zal zijn. Ik geef het U alvast
op een briefje...
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Muntreeksen
Er zijn grofweg twee opdeelsystemen voor munt- en papiergeld in de wereld,
namelijk die uit landen als Duitsland en Zwitserland, en die welke wij gebruiken.
Hier zijn schematisch de beide muntreeksen. De vet gedrukte getallen zijn de
‘factoren’, de mate waarin de volgende eenheid groter is dan de vorige:

Het is nu aan de lezer om met deze twee schemaatjes bij de hand tot de volgende
conclusies te komen. In de eerste plaats dat het systeem dat Duitsland, Zwitserland
en andere landen hanteren logischer is, en ook praktischer. Probeer zelf eens een
aantal transacties uit (van het type: iemand moet betalen 20, en geeft een biljet van
100) en de conclusie moet luiden dat met in het Duitse geval dikwijls met minder
biljetten / munten toe kan. De tweede conclusie moet luiden dat ons biljet van vijftig
eigenlijk helemaal niet in het systeem past. Als je aanneemt dat muntreeksen als
hierboven tot ons mentale systeem behoren (we gebruiken ze als we geldtransacties
verrichten) voorspelt dat dat mensen altijd even moeten denken als ze van of met
vijftig teruggeven, en dat is precies mijn ervaring. Met het biljet van vijftig worden
nog altijd de meeste vergissingen begaan. De voor de hand liggende (en al eerder
gesteide) vraag is dan: waarom hebben we dat biljet van vijftig eigenlijk? Daarop is
nooit een overtuigend antwoord gegeven, maar ik denk dat ik het weet. Het is
opvallend dat het vijftigje verscheen, kort voordat de eerste experimenten met
geldautomaten begonnen. En geldautomaten geven als regel geld in porties van
vijftig. Waarschijnlijk wil men zo'n dure transactie niet verrichten voor f 25,-, en leek
het de banken niet wijs de klant te verplichten minimaal f 100,- op te nemen. Vandaar
dat de zonnebloem de vreemde eend in de bijt werd.
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