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[Nummer 1]
Rilke voor beginners
Hans van Stralen
Dit is een bewerkte en ingekorte versie van de lezing die op 19 april 1991
te Antwerpen voor het genootschap Diagonaal werd gehouden.
De dichter Rainer Maria Rilke werd op vele fronten tot een meester uitgeroepen.
Existentialisten, christenen, symbolisten, zij allen hebben hem in hun straatje
getrokken en ook de literatuurwetenschap heeft aan verschillende indelingen
bijgedragen. Ik vrees dat met name existentialisten en christenen Rilke zich wat
geforceerd toegeëigend hebben. De existentie-filosoof Otto Bollnow, die ongeveer
127 werken over de dood publiceerde, heeft Rilke onmiddellijk tot existentialist
gebombardeerd toen deze dichter in 1926 stierf. Volgens Bollnow was Rilke de
dichter van de grote existentiële thema's, zoals de liefde, de angst, de ander en
natuurlijk de dood. Het jaar 1926 viel midden in de hausse van het existentialisme,
waarvan Jaspers en Heidegger de belangrijkste vertegenwoordigers waren. Zij
beriepen zich onder andere op Sören Kierkegaard (1813-1855), die zij als de vader
van het existentialisme beschouwden. Deze zwaarmoedige denker uit Denemarken
meende, dat in de filosofie van Hegel de realiteit van het individu te zeer miskend
werd. Hegel zou immers God, wereld en mens in een abstract systeem van wetten
en processen vastgenageld hebben. Kierkegaard pleitte daarentegen, onder invloed
van de Duitse romantiek, voor een individuele stellingname ten opzichte van de grote
thema's van het menselijk bestaan: de dood, de ander en met name de relatie tot God.
Men is geen christen, men wordt het, stelde Kierkegaard polemisch tegen Hegel.
Men moet het zelfs elke dag opnieuw worden.
De gedachte dat het positivisme en de opkomende techniek een vervreemding van
het individu bewerkstelligden, zal rond de eeuwwisseling de reden kunnen zijn
geweest dat men zich - behalve voor Nietzsche - ook voor Kierkegaard ging
interesseren. Ook Rilke bewonderde deze Deense theoloog en filosoof en het schijnt
dat zijn romanpersonage Malte een indirecte hommage aan Kierkegaard is.
Iedere inpassing leidt tot reduktie. Toen de existentialisten Rilke in hun levensleer
propten, richtte men zich nagenoeg uitsluitend op zijn Neue Gedichte, op de Duineser
Eligien, de Sonette an Orpheus en op de zojuist bedoelde roman Die Aufzeichnungen
des Malte Laurids Brigge. De nadruk op Rilkes humanisme en zijn moderne
levensgevoel ging ten koste van strikt literaire kwesties als stijl en compositie.
In Nederland werd Rilke om zeer dubieuze redenen vereerd en verguisd. Bewonderd
werd hij vooral door het type theetante dat op Rilkes halfzachte vroege gedichten
(die hij helaas ook geschreven heeft) viel. Mijns inziens werd de in Praag geboren
dichter ten onrechte door de grote Nederlandse schrijvers uit de
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dertiger jaren afgemaakt, omdat hij een ‘oud wijf’ (de term is van Marsman) zou
zijn. Behalve Vestdijk waren Marsman, Du Perron en Ter Braak unaniem van mening
dat Rilkes slappe verzen vooral voor jonge meisjes bedoeld waren. Ik denk dat er
een gezondere houding ten opzichte van Rilke op gang kwam onder invloed van
Vestdijks bekende essay ‘Rilke als barokkunstenaar’ uit 1938, waarin nu juist de
stijl, het hoe van Rilkes poëzie werd geanalyseerd én bewonderd. Ook Vestdijks
poetica, De glanzende kiemcel, die hij in het gevangenkamp te Michielsgestel in
1943 schreef, staat bol van verwijzingen naar Rilkes poëzie en men kan met enige
reserve stellen, dat zijn werk de grote inspiratiebron is geweest voor Vestdijks literaire
visie.
Rond 1950 gaat het bergafwaarts met Rilkes roem. Men beschouwt hem als de
softe lyricus van de bourgeois-cultuur. Met name in Duitsland ontstond onder invloed
van de wederopbouw in de vijftiger jaren een ronduit vijandige houding ten opzichte
van Rilke. In de jaren '60 zette deze tendens zich voort. Allerlei maatschappij-kritische
bewegingen bombardeerden Rilke tot de Ivoren Toren-dichter, die in plaats van een
linkse stellingname in te nemen zich liever op het schrijven van ‘Dinggedichte’
toelegde.
Van diepzinnig humanist/existentialist tot zwetser dus, dat is de weg die Rilke na
zijn dood heeft afgelegd. Vanaf ongeveer 1975 kan men echter enige veranderingen
aanwijzen. Er verschijnen volop vertalingen, brieven en studies. Rilke ‘mag’ weer,
om het maar eens modern uit te drukken, al blijft de interesse veelal beperkt tot de
Neue Gedichte en tot de Duineser Eligien.
Laten we eens net doen alsof Rilke een symbolist was en vanuit dit uitgangspunt
Rilkes vers ‘Spätherbst in Venedig’ gaan lezen, een bekend gedicht uit 1907 dat in
de Neue Gedichte opgenomen is:

Spätherbst in Venedig
Nun treibt die Stadt schon nicht mehr wie ein Köder,
der alle aufgetauchte Tage fängt.
Die gläserne Palaste klingen spröder
an deinen Blick. Und aus den Garten hängt
der Sommer wie ein Haufen Marionetten
kopfüber, müde, umgebracht.
Aber vom Grund aus alten Waldskeletten
steigt Willen auf: als sollte über Nacht
der General des Meeres die Galeeren
verdoppeln in dem wachen Arsenal,
um schon die nächste Morgenluft zu teeren
mit einer Flotte, welche ruderschlagend
sich drängt an jäh, mit allen Flaggen tagend,
den großen Wind hat, strahlend und fatal.

Wat is hier zo symbolistisch aan? In het symbolisme, dat zijn hoogtepunt had in het
Frankrijk van 1880 en waaraan we namen
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als Verlaine, Rimbaud en met name Mallarmé kunnen verbinden, zocht men naar
relaties die achter de empirisch waarneembare realiteit verborgen lagen, relaties die
naar een esthetisch domein verwijzen. De dichter had volgens de symbolisten tot
taak dit verborgen netwerk te ontcijferen en bloot te leggen. Bekend in dit verband
is het gedicht ‘Correspondances’ van Baudelaire (waar Rilke bijzonder op gesteld
was) dat door de symbolisten als een soort manifest werd gebruikt. De mens moet zo wordt in dit gedicht betoogd - de hiëroglyphen ontcijferen die de wereld toont,
om daarna een relatie tussen ‘boven’ en ‘beneden’ te leggen, correspondenties dus.
Woorden als ‘geheim’, ‘sluier’ en dergelijke komen daarom regelmatig in de gedichten
van deze stroming voor.
Ik wil nu iets zeggen over het fenomeen ‘bewustzijn’ in het symbolisme, omdat
deze informatie ons straks ook nog van pas zal komen. Bewustzijn kan men
omschrijven als het present stellen van een bepaalde realiteit. Dat kan een empirisch
waarneembare, een persoonlijk ervaren, of een verzonnen werkelijkheid zijn. Het is
gebruikelijk voor deze verschillende vormen van bewustzijn de termen perceptie,
herinnering en imaginatie te reserveren. Mijn stelling luidt ten eerste, dat in het
symbolisme vooral met de imaginatie gewerkt werd, wat U niet verbazen zal als U
bedenkt dat de symbolisten de empirisch kenbare werkelijkheid niet als de waarachtige
realiteit beschouwden. Naast een vervorming van de empirische werkelijkheid is er
nog een tweede kenmerk, namelijk de neiging van een aantal symbolisten om geen
enkele realiteit meer present te stellen. Dit stilleggen van elke wilsakt kan men wel
op de filosoof Schopenhauer terugvoeren, die op zijn beurt geboeid werd door het
Oosterse concept van de ‘Nirwana’. Een fraai literair voorbeeld is Rimbauds ‘Bateau
Ivre’, waarin een Ik in een stuurloze boot op zee wordt beschreven. De romp van het
schip barst open in de oceaan, waardoor er een absolute versmelting tussen het Ik en
zijn omgeving optreedt. Diezelfde Rimbaud geeft overigens in een brief een fraai
staaltje van imaginatie als hij schrijft: ‘Ik zag heel duidelijk op de plaats van die
fabriek een moskee staan.’
Dan nu terug naar ‘Spätherbst in Venedig’. Het gegeven van de imaginatie keert
terug in een brief van Rilke, waarin hij - sprekend over het zojuist genoemde gedicht
- schrijft dat hij Venetië wilde veranderen in een ‘stimmungsvollen Traum’ die meer
waarheid zou moeten bevatten dan de concreet waarneembare realiteit. Rilke lijkt
hier dus de gedachte te koesteren, dat de hogere werkelijkheid zich aan de concrete
alledaagse realiteit onttrekt. De typisch symbolistische gedachte van de
dichter-als-ziener komt hier duidelijk naar voren. We hoeven niet van Rilkes brieven
gebruik te maken om het moment van de transformatie van de werkelijkheid in
‘Spätherbst’ vast te stellen: de stad wordt ontsloten door de verbeelding van de
dichter-observator. In regel 7 wordt mijn visie het meest expliciet en gecomprimeerd
uitgesproken: onder de stad ligt een verborgen, machtige wil, die een diepere realiteit
vertegenwoordigt dan de ogenschijnlijk waarneembare. De buitenkant van de stad
wordt beschreven in termen van schijn en passiviteit; de slappe
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marionetten is hier het meest typerende beeld.
De symbolist Rimbaud sprak over de noodzaak van een ‘ontregeling van alle
zintuigen’ om deze diepere realiteit te kunnen onthullen. Iets dergelijks zien we ook
in regel 3 en 4 gebeuren. Er is hier sprake van een zogenaamde synesthesie, een
samenwerking van verschillende zintuigen waardoor een nieuwe realiteit ontsloten
wordt: ‘Die gläsernen Palaste klingen spröder an deinen Blick.’ Niettemin kan men
ook belangrijke verschillen met het symbolisme vaststellen. De zogenaamde ‘Wille’
die in regel 7 wordt genoemd, kan als een positief levensbeginsel geduid worden.
Hij kan namelijk de stad nieuw leven inblazen. Iedereen die op de hoogte is van het
werk van de filosoof Schopenhauer, die door de Symbolisten met interesse gelezen
werd, zal begrijpen dat hier impliciet stelling wordt genomen tegen diens visie als
zou de mens af moeten zien van elke vorm van intentionaliteit om de wereld van de
absolute rust, het Nirwana, te kunnen bereiken. De symbolisten legden in navolging
van Schopenhauer - althans in hun poëzie - de wil stil of ze veranderden de
werkelijkheid in een esthetisch paradijs, maar van een intensivering van het
levensprincipe moesten zij niets weten. En iedereen die iets van Nietzsche weet, die
zijn loopbaan als leerling van Schopenhauer startte, zal inzien dat de wijze waarop
Rilke in ‘Spätherbst’ de zogenaamde ‘Wille’ beschrijft goed in verband te brengen
valt met de filosofie van deze Duitse denker die zeven jaar voor de publikatie van
Rilkes vers stierf. De wil wordt namelijk als een positief levensprincipe geduid, een
scheppend vermogen waarmee de dichter zich verbonden lijkt te voelen. En met deze
vaststelling ben ik meteen bij een tweede verschilpunt terecht gekomen: de stad
Venetië is niet het symbool van een bovenwerelds esthetisch domein, maar van de
innerlijke gesteldheid van het lyrisch Ik. De dichter/observator projekteert een
correspondentie tussen zichzelf en de stad die we bijna als het produkt van die intentie
kunnen duiden. Venetië is niet het raakvlak tussen ‘boven’ en ‘beneden’, maar een
personificatie van innerlijke gevoelens: de correspondentie tussen de observator en
de stad is het gegeven dat beide hun ziel verloren hebben. Deze waarnemer is niet
langer een dienstbaar medium zoals in het symbolisme.
Met de kenmerken van het existentialisme in de hand wil ik nu verder op zoek
gaan naar een aantal andere aspecten uit het werk van Rilke. Het werk dat hier het
eerste ter sprake moet komen, is het prachtige Die Aufzeichnungen des Malte Laurids
Brigge, een roman over een man van 27 die uit een rijk milieu gevallen is en nu
eenzaam met een koffer vol boeken door Parijs zwerft. Zijn familieleden zijn allen
overleden en het kasteel waar hij vroeger gewoond heeft, is verkocht. In schril contrast
tot deze voormalige luxe en culturele verfijning staat de keiharde realiteit van Parijs
waar de mensen en masse onpersoonlijk sterven en waar Malte als een
twintigste-eeuwse verloren zoon arm en vooral angstig een nieuw bestaan met nieuwe
zekerheden tracht op te bouwen. ‘Ich bin ein Anfänger in meinen eigenen
Verhältnissen’ zegt Malte dan ook ergens en ‘Ich sitze hier und bin nichts. Und
dennoch, dieses
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Nichts fängt an zu denken [...]’.
We kunnen hier de term ‘grenssituatie’ loslaten, die regelmatig in het
existentialisme wordt gebruikt. Malte verkeert in een fase van absoluut isolement en
volstrekte eenzaamheid en dient zijn leven vandaaruit opnieuw gestalte te geven. De
antwoorden die hij op de aan zichzelf gestelde vragen geeft, zullen van beslissend
belang blijken voor de rest van zijn leven. Zijn problemen zijn alle gecentreerd rond
de typisch existentialistische noties als de dood, de ander en met name de blik. Zoals
U weet is in het denken van Sartre de ontmoeting met de ander in eerste instantie
een kwestie van kruisende blikken.
Een andere sleutelterm in het existentialisme is ‘authenticiteit’. Denkers als
Heidegger, Jaspers en Sartre poneren allen (in navolging van Kierkegaard) een
vervreemding binnen het menselijk functioneren. Het gaat er uiteraard om dat de
mens zich uit deze oneigenlijkheid bevrijdt, een gedachte die dus sterk ethisch geladen
is en die niet gehéél vreemd is aan het christendom, dat veel existentialisten nu juist
achter zich hoopten te laten. Deze zoektocht naar authenticiteit wordt gecontrasteerd
mét, maar ook vergemakkelijkt dóór Maltes observaties. Laat mij U deze schijnbare
ongerijmdheid verduidelijken. Heidegger en andere existentie-filosofen beweren,
dat de massa, het ‘Men’, het toonbeeld van oneigenlijkheid is, daar het in de sleur
van alledag opgaat. Dit ‘Men’ (de term is dus van Heidegger) wordt door Malte
frequent waargenomen en gecontrasteerd met de zoektocht naar zijn eigen
oorspronkelijkheid, die ver van de massa verwijderd ligt. Het zal U niet verbazen
dat deze moderne verloren zoon tenslotte bij God terecht komt, zij het met de nodige
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reserves en aarzelingen die - origineel genoeg - niet bij het schepsel, maar bij de
schepper gesitueerd worden.
Tenslotte wil ik nog iets over de dood in Die Aufzeichnungen opmerken, omdat
in Rilkes roman twee verschillende visies binnen het existentialisme op dit fenomeen
uitgewerkt worden. Heidegger beweert dat het menselijk leven een Sein-zum-Tode
is: alles wat de mens beleeft, moet hij in het licht van de tijdelijkheid en eindigheid
zien te vatten, daar het eindpunt van elk begin de dood is. Sartre daarentegen
beschouwt de dood als een volstrekt zinloze, maar bovenal als een buiten de existentie
liggend gegeven. De dood overvalt ons en maakt zonder reden een einde aan het
leven; het is een volstrekt contingente gebeurtenis. Als we de dood naar onze existentie
verlegden, dan zouden we ons bestaan daarmee op een oneigenlijke en eenzijdige
wijze fixeren.
Malte nu start zijn observaties in Parijs met een aan Heidegger verwante visie op
de dood, maar ontdekt al gauw de waarheid van Sartres vaststellingen daarover.
Aanvankelijk beschouwt hij het sterven als een proces dat met het ontkiemen van
een vrucht vergeleken kan worden. Dit beeld getuigt nog van de wens tot een
harmonische opname van de dood in het leven. Tegelijk wordt deze vredige gedachte
wreed verstoord tijdens de waarnemingen van stervende personen te Parijs; de
mensheid valt hier en masse voor de dood, volstrekt onverwacht en zo te zien tamelijk
zinloos ook.
Een ander concreet voorbeeld van een existentialistisch getinte tekst is het bekende
gedicht ‘Archaïscher Torso Apollos’:

Archaïscher Torso Apollos
Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt,
darin die Augenäpfel reiften. Aber
sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber,
in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt,
sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug
der Brust dich blenden, und im leisen Drehen
der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen
zu jener Mitte, die die Zeugung trug.
Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz
unter der Schultern durchsichtigem Sturz
und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle;
und bräche nicht aus allen seinen Rändern
aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle,
die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern.

Allereerst wijs ik op de confrontatie tussen twee blikken, namelijk dat van het beeld
en dat van de beschouwer, waardoor een strikt menselijke realiteit onthuld wordt.
Het bijzondere in dit gedicht is het gegeven dat de ogen met de torso van Apollo in
verband worden gebracht. Sartre beweert dat tijdens de wisseling van
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blikken één van beiden zijn vrijheid aan de ander oplegt. Iets soortgelijks zien we
ook in het vers van Rilke gebeuren. Het borstbeeld wordt een superieure status
toegekend, met name omdat deze Apollo nog in een authentieke relatie tot de
omringende realiteit staat. Hij is één met zijn natuurlijke omgeving, een status die
de afstandelijke beschouwer van het beeld niet bereikt lijkt te hebben, gezien de
laatste regel van het gedicht. Er wordt met deze zin opgeroepen tot een ommekeer
uit de vervreemding naar de authenticiteit van de lichamelijke realiteit.
Tenslotte wijs ik in het kader van het thema Rilke en het existentialisme op het
bekende gedicht ‘Der Panther’ uit de Neue Gedichte:

Der Panther
Im Jardin des Plantes, Paris
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
So müd geworden, daß er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille - und hört im Herzen auf zu sein.

Opvallend is weer de eerste focalisatie op de blik van het dier door de observator.
Vanuit dit oogcontact ontvouwt het lyrisch Ik een visie op het innerlijk van deze
panter. Het roofdier is (evenals de stad Venetië) van zijn oorsprong vervreemd
geraakt, omdat de wil als scheppend beginsel verloren is gegaan: ‘in der betäubt ein
großer Wille steht.’ Het beest zit gevangen in apathie en sleur.
Ook hier lijkt de beschrijving van de panter het resultaat te zijn van de projectie
van het lyrisch Ik: de emoties van de panter worden in een antropocentrisch kader
betrokken. De vervreemding tussen het hart en de wil van de panter lijkt dus in een
ethisch-existentialistisch kader gesitueerd te worden. Het lyrisch Ik spreekt zich via
de panter uit over zijn eigen status, een tendens die we ook in de verzen over Apollo
en Venetië zagen. Aldus roept het gedicht er toe op de natuurlijke relatie met de
wereld te herstellen.
Behalve met het symbolisme en het existentialisme zijn er ook verbanden te leggen
tussen Rilke en het Modernisme, al is dat tot nu toe nog niet uitvoerig gebeurd. Dat
is niet verwonderlijk,
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omdat de stroming ‘modernisme’ relatief kort in literair-wetenschappelijke kringen
besproken wordt en derhalve nog volop ter discussie staat. Mijns inziens is er dankzij
hef werk van Fokkema en Ibsch een duidelijker beeld van deze stroming ontstaan
en is het ook mogelijk om aan de hand van hun modellen iets zinvols over Rilke en
het modernisme vast te stellen. Als belangrijkste sleuteltermen noemen Fokkema en
Ibsch met betrekking tot het modernisme: onthechting, bewustzijn en observatie. Zij
situeren deze stroming tussen 1910 en 1940 en als belangrijke representanten wijzen
zij onder andere Gide, Joyce en Proust aan.
Ik wees al op de onthechte status van Malte en op zijn uitvoerige observaties van
stervende mensen in het anonieme Parijs. Men zou verder kunnen gaan en het
kosmopolitisme van Malte als een radicale vorm van onthechting kunnen beschouwen.
Maar meer nog is het semantische veld ‘onthechting’ van toepassing op Rilkes
zogenaamde ‘Dinggedichte’, die veelvuldig in de bundel Neue Gedichte opgenomen
zijn. Wat zijn ‘Dinggedichte’? Verzen waarin op een zeer intensieve wijze een
levenloos objekt of een dier wordt waargenomen met de bedoeling de essentie daarvan
te onthullen. De intenties van de observator zijn deels objectief, omdat hij afstand
poogt te nemen van zijn mentale bagage, deels subjectief, omdat getracht wordt via
een liefdevolle toenadering het object als het ware zelf te laten spreken. Deze
benadering moge wat idealistisch klinken, ze is niettemin als reactie op positivistische
tendensen goed te begrijpen. Rilke wenste waarschijnlijk de ware realiteit die onder
de druk van pretentieuze rationele netwerken was platgewalst, te achterhalen.
Ik wil nu een nieuwe weg inslaan en spreken over een zeer in zwang zijnde methode
in het begin van de 20e eeuw, die bijzonder goed met het semantische veld
‘observatie’ in verband te brengen valt. Ik doel hier op de fenomenologie, die door
E. Husserl (1859-1938) definitief vorm werd gegeven. We moeten bij deze
vergelijking echter onthouden, dat het modernisme een literaire stroming, de
fenomenologie daarentegen allereerst een methode is. Rond het fenomeen ‘observatie’
kan men deze stroming en deze methode (en ook Rilke) goed met elkaar vergelijken.
De fenomenologen zagen af van een gefixeerde wijze van waarnemen en wensten
onbevooroordeeld het object zelf te laten spreken. Deze doelstelling werd nagestreefd
door middel van een radicale reductie. Dit procédé kan men op een ander, want
literair niveau vaststellen in het modernisme en in Rilkes ‘Dinggedichte’. Hierin
spreekt een onbevangen waarnemer, die via het nodige aftasten en loslaten van
bepaalde hypothesen de essentie van een bepaald object tracht te achterhalen. Bij
Rilke wijzen specifieke zinnetjes als ‘Kann das so sein?’, die in Die Aufzeichnungen
frequent voorkomen, op het vragende karakter van deze vorm van waarneming.
Een ander kenmerk van de fenomenologische en de modernistische observatie is
de visie dat een totaaloverzicht van
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het geobserveerde objekt niet meer mogelijk is; we kunnen slechts specifieke delen
van de werkelijkheid waarnemen. Een fraai voorbeeld van deze opvatting zien we
in de bekende passage over de groenteman uit Die Aufzeichnungen:
Er schrie: Chou-fleur, Chou-fleur, das fleur mit eigentümlich trübem eu.
Neben ihm ging eine eckige, häßliche Frau, die ihn von Zeit zu Zeit anstieß.
Und wenn sie ihn anstieß, so schrie er. Manchmal schrie er auch von sich
selbst, aber dann war es umsonst gewesen, und er mußte gleich darauf
wieder schreien, weil man vor einem Hause war, welches kaufte. Habe
ich schon gesagt, daß er blind war? Nein? Also er war blind. Er war blind
und schrie. Ich fälsche, wenn ich das sage, ich unterschlage den Wagen,
den er schob, ich tue als hätte ich nicht bemerkt, daß er Blumenkohl ausrief.
Aber ist das wesentlich? Und wenn es auch wesentlich wäre, kommt es
nich darauf an, was die ganze Sache fÜr mich gewesen ist? Ich habe einen
alten Mann gesehen, der blind war und schrie. Das habe ich gesehen.
Gesehen.
De beperking van de perceptie is hier sterk gethematiseerd. Na een zorgvuldige
analyse van het waargenomene wordt daaruit een waardevol residu, het wezen van
het schouwspel, gefiltreerd.
Fenomenologen als Merleau-Ponty beweren dat de wereld van het object feitelijk
door een samenwerking van alle zintuigen ontsloten wordt. Deze samenwerking
treedt heel duidelijk op in de beginpassage van Die Aufzeichnungen. Terwijl Malte
namelijk onder het raam de slaap tracht te vinden, wordt hij zeer verschillende
sensaties gewaar, zoals de reuk van patat frites en het geluid van trams. Als de
samenwerking van de zintuigen de wereld kan openen, dan valt gemakkelijk in te
zien, dat het wegvallen van intentionaliteit in Maltes woordenboek gelijk staat aan
dood-zijn. Daarom observeert hij regelmatig nogal obsessief lieden die met een matig
actief bewustzijn hun omgeving benaderen, bij voorbeeld slapende, lezende of
stervende mensen. In het gedicht ‘Der Tod des Dichters’ toont Rilke een stervende
dichter die door het verlies van intentionaliteit zich losmaakt van de wereld en
terugvalt in het ‘teilnahmslose Jahr’. Het meest fenomenologische Dinggedicht van
Rilke is wellicht ‘Der Ball’, waarin de volgende wezenskenmerken van de bal
waargenomen worden: het rond-zijn, het doorgeven van warmte, de mogelijkheid te
vliegen en gevangen te worden en het feit dat hij in het menselijk spel kan
functioneren.
Men kan Rilke met recht symbolist, existentialist, modernist of fenomenologisch
dichter noemen. Men kan zijn werk vanuit de traditie begrijpen, maar men kan er
ook literaire conventies, die we nu als modern ervaren, in vaststellen. Natuurlijk kan
een dichter niet iets volmaakt nieuws scheppen. Maar als het zinvol en verfijnd
samenbrengen van voorafgaande conventies innovatief is, dan kan men Rilke als een
vernieuwend dichter beschouwen.

Vooys. Jaargang 10

11

Na de muur
Met de hete adem van het echte Spanje nog letterlijk in mijn nek: hoe zal de
Nederlandse literatuur het op de Frankfurter Buchmesse van 1993 doen? Spanje was
dit jaar ‘Schwerpunkt’, wíj zijn het in 1993. Volgend jaar zou het de Sovjetunie zijn,
maar die bestaat na de wodka-koe van augustus jongstleden niet geheel en al meer.
Die slaat dus even een beurt over. Wij zijn nu het volgende zwaartepunt waarnaar
ieder hier reikhalzend uitziet. Als dat maar geen teleurstelling wordt, - denk ik op
een regenachtige zondagnamiddag in Berlijn.
Het zonnige Espana trok maar liefst 375 miljoen Peseta's (ruim zes miljoen
Deutschmarken) uit de staatskas, alleen al om in Frankfurt een futuristisch paviljoen
in te richten waarin men op zand langs boekenrekken liep (en dan spreek ik nog niet
over de overige tientallen miljoenen voor talloze andere manifestaties). Dat werkte
wél: iedereen spreekt hier nu over Spanje, - uitzendingen over Spanje op televisie,
discussies over de Spaanse cultuur en literatuur in de kranten, Spaanse schrijvers op
alle televisienetten. In kranteberichten die mij bereikten las ik dat de Nederlandse
‘scouts’ enthousiast waren, dat zich nu reeds internationale belangstelling voor de
Nederlandstalige literatuur manifesteerde.
Voor 1993 heeft La Mujer de la Cultura Holandesa, Mevrouw d'Ancona, na veel
touwtrekken en politieke druk, in haar oneindige wijsheid het fenomenale bedrag
van 2,5 miljoen Hollandse Florijnen toegezegd. ‘Holland spreekt een woordje mee’
riepen ze, geloof ik, ver voor mijn tijd, toen ze naar de Olympische spelen in
Melbourne gingen. Zegt u dat wel, - en we doen het nu dubbelop, we gaan samen
met de Vlamingen want die spreken en schrijven ook (een soort van) Nederlands:
dus vijf miljoen! Kassa! Ongeveer de prijs van die Spaanse zandbak. Maar dan moet
daar nog iets in!
Nu pleit ik niet voor de aanleg van een Nederlands-Vlaamse zandverstuiving à la
‘Le plat pays qui est le mien’ van Jacques Brel. Want die is ook al dood. Zeker in
dit geval is het (weinig) beschikbare geld zo veel zinvoller te besteden. En omdat ik
iets met dit alles te maken krijg, zal ik er alles aan doen om een zinvollere besteding
te bewerkstelligen. Maar de vraag blijft: waarom heeft Nederland zo weinig financiële
inspanning over voor de representatie van zijn eigen cultuur? Waarom gaat alles
altijd zo knullig, zo weinig professioneel?
Ik geef een ander voorbeeld. Vorige week was hier in Berlijn een zware industriële
en intellectuele Amsterdamse delegatie op bezoek onder aanvoering van Ed van
Thijn. Bij de ontvangst in de Berlijse Nederlandse ambassade-villa spreekt Van Thijn
op zijn eigen Duits (hetgeen een heel bijzonder Duits is) een rede uit, waarin hij
vermeldt dat de Berliner Notizen van Armando toch zo een voorbeeld zijn van
wederzijdse culturele vriendschap. De aanwezige Duitsers kijken niet op: weten die
zakenlieden en Mercedesrijders hier veel van Armando en zijn moffenhaat. Hebben
zij ooit een ‘Berliner Notiz’ van Cees Nooteboom gelezen? De aanwezige zakenlieden
uit Nederland kijken überhaupt niet op: wij verkopen ‘een goed produkt’ (dit met
geprononceerde gutteraal uit te spreken) en literatuur zit denkelijk niet in hun pakket.
De brochure die deze delegatie begeleidde, was onthullend voor de wijze waarop
Nederland zich ‘extra muros’ presenteert. Het in zwart omslag gestoken boekje met
portretten en personalia van de Amsterdamse VIP's deed me nog het meest denken
aan een Interpol-handboekje voor ‘Azuständige Polizei-Inspektoren’. Het prul was
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uitgegeven door de ‘Stiftung Amsterdam Promotion’ (vanuit het World Trade Center
Amsterdam), - dan mag je toch een minimum aan professionaliteit verwachten.
Zakenleven; groot geld; efficiency. Maar Ed van Thijn werd daarin ‘Bürgemeister
von Amsterdam’ genoemd; dat betekent in Duitse verhoudingen zoiets als:
burgemeester in de deelradenrepuliek Amsterdam - afdeling Rivierenbuurt/Oud Zuid
of zoiets. Hier in Berlijn heeft zo'n man de titel: ‘Oberbürgemeister’, of ‘Regierende
Bürgemeister’. De voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van
Amsterdam wordt in de brochure ‘Vorsitzenden’
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genoemd; zijn collega aan de Vrije Universiteit heet plotseling ‘Vorsitzender des
Verwaltungsausschusses’. En hier moeten die twee in Nederland volkomen
gelijkwaardige, hoge functionarissen dan onderhandelen met de ‘Präsident’ van de
Duitse universiteiten. Ik heb het nu maar niet over de andere kopstukken in de gemelde
brochure, varierend van ‘Export manager’, via ‘Teilhaber’ en ‘Gesellschaftender
Geschäftsführer’ tot ‘Management Dirtektor für Handel und Notierung von Effekten’.
Toen ik dat hele gezelschap daar bij elkaar zag staan, in de te lage ruimte (want
Nederland heeft nooit werkelijk ruime Berlijnse ruimten - und wo irgendwo? aangekocht) met hun onderlinge, oorverdovende gepalaver over ‘het goed produkt’
(actualiseer de gutteraal!), toen dacht ik, - en ik nam nog een campari-soda: hier moet
ik wegwezen. En ik verdwaalde nog lang in de verre buitenwijk waarin de
ambassade-villa ligt.
Maar weg is niet weg, zeker niet van het thema van deze column. Nederlandse
representatie. Nederlandsae literatuur. De Buchmesse 1993. Minstens één schrijver
heeft er alles aan gedaan om zijn werk, en daarmee toch de Nederlandse schrijfcultuur,
in Duitsland bekend te maken: Cees Nooteboom. Ik ken hem vanaf zijn erste verblijf
hier in Berlijn, nog voor de muur gevallen was, voorjaar 1989. Maar toen viel de
verdomde muur, - en Cees Nooteboom was daar letterlijk bij en ging op pad. Vanuit
een andere optiek dan Armando beschreef hij de verandering. Armando verloor zijn
thema; Cees Nooteboom won zijn thema, want hij was opener, nieuwsgieriger naar
de nieuwe wereld die zich plotseling aandiende. Hij schreef als ooggetuige over zijn
ervaringen in Berlijnse kranten, hij reisde van hot naar her in Duitsland voor lezingen,
hij maakte kennis met alles en iedereen. Waar die man de tijd om te schrijven vandaan
haalde, was mij altijd een raadsel. Maar hij publiceerde Berliner Notizen; groot
succes; paginabrede advertenties met foto in Der Tagesspiegel. Voor dat verslag van
ervaringen krijgt hij de ‘Literaturpreis zum 3. Oktober’. Die datum geldt vanaf 1990
als de dag van de Duitse eenheid. Een prestigieuze prijs. Voor een Nederlandse
schrijver. Ik ben trots op Nooteboom.
En ik zou ook zo graag trots willen zijn op de Nederlandse literatuur hier in
Duitsland. We krijgen als mogelijkheid die unieke positie op de Frankfurter
Buchmesse 1993. Frau d'Ancona heeft een ‘Zuschluss zugesagt’, niet veel meer dan
dat, maar het gaat niet alleen om een financiële manifestatie. Het foldertje van
‘Holland Promotion’ kan nooit veel gekost hebben, en het staat vol onzin. Voor
hetzelfde geld... enfin, - het gaat ook, mijns inziens zelf met name, om de inzet van
Nederlandse schrijvers zélf in het Duitse taalgebied. Nooteboom is daar het
welsprekend (want hij spreekt zeer wél) voorbeeld van. Nederlandse schrijvers zouden
werkelijk eens over de Duitse grens moeten durven kijken. Vertalingen van hun werk
serieus moeten nemen, zich niet te beschissen moeten voelen om in Duitsland op te
treden. Wat die ‘Stiftung Holland Promotion’ vanuit het ‘World Trade Center
Amsterdam’ in al haar knulligheid doet, dat zouden Nederlandse schrijvers als
werkelijke promotors van Nederland, zoveel beter moeten kunnen doen.
En zo'n (literaire) kunstgreep lijkt me dat nu ook weer niet.
Frans de Rover
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P.S. Om mijn vorige column over Axel en Andreas een definitieve afronding te
geven: op 29 augustus 1991 overleed Axel op 24-jarige leeftijd aan de gevolgen van
Aids. Er wird uns fehlen.
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Ik voel het ook, al kom ik niet van mijn divan
Iris Pronk
Iedere tijd heeft zijn eigen geschiedschrijvers: auteurs die in hun werken
de tijd waarin zij leven beschrijven, analyseren en van commentaar
voorzien. A.F.Th. van der Heijden werd onlangs nog in een
televisie-interview gedoodverfd als de ‘chroniqueur’ van de jaren zeventig
en tachtig1.. Met zijn romancyclus De tandeloze tijd zou hij de hedendaagse
lezer een spiegel voorhouden. Geen gewone spiegel overigens, maar een
spiegel die ‘de mens’ op weinig flatteuze wijze reflecteert; ontdaan van
make-up, kleding, beleefdheid en maskerade, gevild en tot op het bot
uitgebeend, herkent men zich onwillig terug in Van der Heijdens
romanpersonages.
Zo zal het bepaalde lezers zo'n negentig jaar geleden ook zijn vergaan met
De boeken der kleine zielen van Louis Couperus.
Deze meesterlijke romancyclus, verschenen in 1903, moet de lezer van toen een
ontluisterend spiegelbeeld hebben getoond. Met ragfijne pen beschreef Couperus
zijn wereld-en-tijd, waarin de ‘ziekelijke lelies van de nevroze’ zo welig tierden.
Daarmee werd Couperus de onovertroffen ‘chroniqueur’ van Nederland rond de
eeuwwisseling. Een chroniqueur echter met pretenties die verder reikten dan het
‘geschiedschrijven’: in De boeken der kleine zielen worden tevens ideeën voor de
toekomst gepresenteerd.
Deze ideeën zijn niet eenduidig; de tijdgenoot van Couperus kreeg in De boeken
een aantal tegenstrijdige remedies voor de ziekte van zijn tijd voorgeschreven. Arts
en psychiater Addy, de man der eeuw - zoals oorspronkelijk het vierde deel van de
cyclus zou gaan heten2. - kiest zijn vrouw Mathilde omdat ‘zij gezond was met haar
tint van rozige melk, vooral niet lijdend aan de nevrose, die al te veel ziekte tussen
hen allen...’ (pagina 532). Mathilde zou hem gezonde kinderen kunnen geven. Addy
doet dus een bewuste ‘teeltkeuze’: ‘In zulke ogenblikken zag hij het zo: de wereld,
de mensheid vernieuwd door zorgvuldige selectie; het frisse bloed voor de toekomst
bloeiend als met weelderige rozenbloei, die de ziekelijke lelies van de nevroze zou
overweldigen...’ (pagina 533). Tegenover het ziekelijk gewas der lelies staat hier het
‘frisse bloed’ der rozen, gekweekt volgens een zorgvuldig selectieprocedé.
Een ander idee voor de toekomst wordt in de roman door Constance geventileerd.
In gesprek met Brauws - de ‘socialist’,

1.
2.

In een interview door Peter Brusse, uitgezonden op 8 juni 1991, in het
AVRO-programma De orangerie.
Zie: Fontijn, p. 111.
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die zich het ellendig lot der minderbedeelden aantrekt - fantaseert zij over ‘vrouwen
als zij, vrouwen van haar kaste - niet alleen zij, die hun officiële weldadigheidjes
afdoen - maar ook andere vrouwen, die tot zich nemen de nieuwe ideeën, de nieuwe
gevoelens vooral van het universele medegevoel - en ze misschien hun toekomstige
kinderen zullen inprenten, inplanten al - kiem in kiem - zodat zij de wereld later,
spoedig al, een nieuw geslacht baren, dat volgens het mede-gevoel zal handelen...’
(pagina 307).
Voor een nieuwe mensheid biedt De boeken twee concepten: een zorgvuldige
rozenkweek, waaruit de zieke lelies geëlimineerd worden en het gezonde zich
ontwikkelt, en: een nieuw geslacht dat handelt volgens het universele medegevoel
voor al wat ziek en ellendig is. Zo op het oog twee totaal tegenstrijdige ideeën. Wat
was nu het standpunt van Couperus in deze? Hoe verhouden zich de rozen, de lelies
en het medegevoel tot elkaar? In welke gedaante verschijnt ‘de nieuwe mens’ in De
boeken der kleine zielen? Een kleine speurtocht naar oude en nieuwe mensen geportretteerd tegen een dynamische achtergrond, een wereld in beweging, waarin
oude dingen voorbij gingen en nieuwe geluiden zich aankondigden.

De zorgvuldige selectie
Ideeën over teeltkeuze en zorgvuldige selectie worden in De boeken uitsluitend door
Addy te berde gebracht. Addy is arts, heeft gestudeerd, en komt zodoende in aanraking
met de positivistische ideeën van zijn tijd.
Gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw zien - met name onder invloed
van Darwins evolutietheorie - nogal wat theorieën het licht over ontstaan, degeneratie
en vernieuwing van het mensenras. In zijn twee belangrijkste werken, Het ontstaan
der soorten (1859) en De afstamming van de mens en de geslachtelijke teeltkeuze
(1874) gaat Darwin uit van de centrale begrippen erfelijkheid, natuurlijke selectie
en doelmatigheid: op een gegeven moment in de geschiedenis ontstaat er een teveel
aan nakomelingen. Tussen deze nakomelingen ontbrandt ‘de strijd om het bestaan’,
die zal uitmonden in ‘the survival of the fittest’. De zwakken, ‘onaangepasten’
verliezen de strijd, kunnen zich niet voortplanten en sterven uit. De ‘aangepasten’,
de doelmatigen blijven in leven, planten zich voort en geven hun eigenschappen aan
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het nageslacht door. Door deze natuurlijke selectie ontstaat uiteindelijk een nieuw,
sterker ras.
Zoals reeds vermeld, is het alleen Addy die in De boeken der kleine zielen Darwins
theorie bijna letterlijk verkondigt. Bij nadere beschouwing blijkt de roman echter
talloze elementen te bevatten die naar dit gedachtengoed verwijzen; de familie Van
Lowe, die langzaam maar zeker ten onder gaat, is een groep ‘onaangepasten’.
Opvallend in dit verband is de - door Darwin beschreven - ondoelmatigheid van de
verschillende familieleden: Paul van Lowe slijt zijn dagen met nietsdoen; Ernst van
Lowe verteert zijn vaderlijk erfdeel; Henri van der Welcke typeert zijn
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leven als ‘een bestaan van nutteloze voortsleping’ (pagina 155), en de zonen van
Gerrit (de enige ‘dragers’ van de familienaam!) zijn aan levensmoeheid onderhevig.
De voortplanting van de familie wordt in de latere generaties steeds meer
geblokkeerd door een bijna incestueuze liefde tussen familieleden3.. Blijft dit in de
tweede generatie nog op een vrij ‘onderhuids niveau’ (Gerrit dweept met zijn
herinnering aan het mooie zusje Constance; Paul zoekt uiteindelijk zijn toevlucht bij
zijn lievelingszus Constance), in de derde generatie krijgt de liefde tussen broer en
zus, oom en nicht, neef en nicht een haast onontkoombaar karakter. Emilie scheidt
van haar man en vlucht met broer Henri naar Parijs; Louise trekt bij haar broer Otto
en diens vrouw in; Marianne wordt verliefd op haar oom Henri en Marietje van
Saetzema koestert een (platonische) liefde voor neef Addy. De banden tussen de
familie Van Lowe en de buitenwereld worden zodoende steeds losser: de liefde voor
een familielid staat een huwelijk met een buitenstaander - en daardoor de voortplanting
- in de weg.
Kinderloosheid en ondoelmatigheid luiden in De boeken de doodsklok: de familie
Van Lowe is een uitstervend ras. Het is slechts wachten op ‘het frisse bloed’ der
rozen, dat de rottende levenssappen der lelies kan overspoelen en verdrinken. Terug
naar Addy - immers ‘man der eeuw’.
Addy is tijdens zijn studie niet alleen met Darwins ideeën in aanraking gekomen
- hij brengt ze ook in praktijk. Ofschoon zeer van zijn studievrienden verschillend zijn ‘fluïde’, zijn ‘mystische zekerheid’ van kunnen genezen staat lijnrecht tegenover
de positivistische, ‘dorre wijsbegeerte’ van zijn medestudenten (pagina 531) - raakt
ook Addy tijdelijk beneveld door positivisme en materialisme: ‘Want hij had ze
gekend, die ogenblikken, waarin hij - moe van boekenstudie, of verhard in de
operatiekamer, in zich de mystiek had tijdelijk voelen verwelken, en vooral in die
tijdelijkheden van materialisme van jonge dokter had hij ondervonden de
aantrekkelijkheid van Mathilde: die van een rozigblanke gezonde vrouw, die hem
gezonde kinderen zou geven.’ (pagina 533). Addy kiest Mathilde, ‘als gedwongen
tot die keuze’ (pagina 532), in eerste én laatste instantie als moeder voor zijn kinderen.
Met haar, zo gezond en eenvoudig temidden van zijn kwijnende familie, hoopt hij
een sterk en ‘aangepast’ nageslacht ter wereld te brengen.
Er gaat echter iets mis tussen Addy en zijn vrouw: hoewel Mathilde ‘eerste
teeltkeuze’ is, blijkt zij niet aan al zijn verwachtingen te kunnen voldoen. Wat Addy
mist in haar - en wat hij bij voorbeeld wel vindt in Marietje van Saetzema - is de
zielsverwantschap, de diepere vriendschap op hoger, mystiek niveau. Slechts met
zijn positivistische kant kan hij haar liefhebben; van zijn mystieke kant van ‘heilig
weten’ kan hij haar geen deelgenoot maken. Het huwelijk mislukt dan ook, ofschoon
de mogelijkheid van een hereniging aan het einde van de roman niet wordt uitgesloten.
Addy en Mathilde blijken - hoewel beide op een bepaalde manier gezond en sterk
- niet voor elkaar geschapen, they don't fit

3.

Zie ook: Fontijn, p. 127-128.

Vooys. Jaargang 10

16

together. Een personage in De boeken dat veel beter bij Mathilde lijkt te passen is
Johan Erzeele. Ook hij is gezond en eenvoudig van geest; van zielsvriendschap moet
hij niets hebben: ‘Vriendschap tussen man en vrouw? Dat zijn ideeën, die je misschien
hebt opgedaan... te Driebergen, tussen zenuwzieke mensen. Tussen man en vrouw
is niets dan willen hebben...’ (pagina 645). Johan en Mathilde lijken samen een ideaal
koppel van ‘aangepasten’; als door natuurlijke selectie tot elkaar aangetrokken,
zouden zij in ‘de strijd om het bestaan’ het hoofd boven water kunnen houden. Ook
de mogelijkheid van een huwelijk tussen Mathilde en Johan wordt aan het einde van
de roman opengehouden.
Centrale figuur in De boeken blijft echter toch Addy - en voor hem is Darwins
theorie in de praktijk vooralsnog niet de (enige) sleutel tot de toekomst. Het meest
voelt hij zich thuis in het grote, oude huis te Driebergen, waarin de stemmen
weergalmen van de gestorven Oude Man en oude vrouw; vertegenwoordigers van
religie en mystiek. Fontijn noemt Addy in zijn artikel ‘Het zit in de familie’ de
verpersoonlijking van de strijd tussen religie en wetenschap4.; in dit kader zou men
kunnen zeggen dat Addy's mystieke, religieuze zijde niet in overeenstemming is te
brengen met de positivistische ideeën van bewuste teeltkeus. Naast (of in plaats van?)
geslachtelijke selectie moet er voor hem ook een soort ‘mystieke zielsselectie’
plaatsvinden.
Dat Couperus groot geloof hechtte aan de positivistische ideeën over ontstaan en
degeneratie van de mens, blijkt uit de opzet van zijn roman: met het verval van de
familie Van Lowe beschreef hij als het ware het heetst van de strijd om het bestaan,
waarin de ‘onaangepaste’, nerveuze Van Lowes onherroepelijk het onderspit delven.
Voor de toekomst echter heeft Couperus de ‘zorgvuldige selectie’ gewogen en... te
licht bevonden: in zijn concept van de ‘nieuwe mens’ hoort óók (en misschien wel:
bovenal) een mystiek, religieus element thuis. Fysiek gezonde mensen als Mathilde
en Johan, bij wie een dergelijk element ontbreekt, zijn door Couperus zonder
sympathiek afgeschilderd; van deze rozen verwachtte hij weinig heil. Op dus naar
de tweede remedie voor de ziekte van zijn tijd:

4.

Fontijn, p. 132.

Vooys. Jaargang 10

Het universele medegevoel
De periode rond 1900 - het decor voor De boeken der kleine zielen - was er een vol
dynamische veranderingen: industrialisatie, urbanisatie en het opkomend socialisme
tornden stevig aan de eeuwenoude hiërarchie. De ‘sociale apartheid’ van hoge,
middenen lage stand kwam langzaam maar zeker ter discussie te staan; de macht der
aristocratie begon te tanen.
De sfeer van deze maatschappelijke veranderingen vindt men in De boeken terug.
Ofschoon het merendeel van de familieleden zich van geen wereld bewust is (of het
moet de ‘wereld’ van de Haagse coterietjes zijn), ontvangen enkele personages toch
duidelijke signalen van een maatschappij in beweging. Sommige laten het hierbij
(men denke hierbij aan Paul en - in zekere zin - Van der
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Welcke), andere zetten deze signalen om in een nieuwe levenswijze: die van het
medegevoel of medelijden.
Paul, bourgeois en ‘oude mens’ bij uitstek, doch behept met een scherp vermogen
tot analyseren, laat zich enkele malen badinerend uit over de ‘sociale kwestie’ en het
ellendige lot der arbeiders. Hij beseft echter dat het nieuwe medegevoel voor hem
niet is weggelegd: ‘Wij, mensen, zitten volgepropt met oude ideeën: we erfden ze
over; ze zitten ons in het bloed... En we leven in een maatschappij, waar de nieuwe
ideeën al ontbloeien, de heuse nieuwe ideeën, de ware, de mooie, de drie, vier mooie
die er al zijn. Maar ik, voor mij, zit zo vol oude ideeën in mijn bloed, dat ik niet mee
kan... De nieuwe ideeën: kijk eens, een nieuw idee, een heus mooi nieuw idee in
onze tijd, dat is het medelijden... Gerrit, wat is er mooier en heerlijker en nieuwer
dan het medelijden... het heuse Medelijden voor al het menselijk-ellendige... Ik, ik
voel het ook, al kom ik niet van mijn divan.’ (pagina 408).
Ook Henri van der Welcke, hoewel opgesloten in rookkamertje en sociëteit, geeft
blijk van een zeker inzicht in de maatschappelijke veranderingen: ‘de toekomst
behoort toch aan het plebs...’ (pagina 178). Deze uitspraak weet hem echter niet tot
een nieuw leven volgens het universele medegevoel voor al het ‘menselijk-ellendige’
te verleiden. Drie personages raken wél onder invloed van het - door Paul beschreven
- nieuwe Medelijden: Brauws, Constance en Addy.
Max Brauws, zoon van een fabriekseigenaar, keert na zijn studie het ouderlijk huis
de rug toe en gaat naar Amerika: ‘toen ik een korte tijd gewoond had met mijn vader
en mijn broers in ons grote huis bij de fabriek... kon ik niet meer, en ben gegaan, om
mijn leven zo te leven... alsof ik geboren was tussen arbeiders... Om hen gehéel te
begrijpen, begrijpt u...?’ (pagina 240). Brauws vóelt niet alleen medelijden voor de
armen en ellendigen; hij lijdt ook letterlijk met hen mee. Ondanks alle goede
bedoelingen, ondanks Brauws' sterke ‘liefde-tot-velen’, mislukt deze poging toch:
Brauws is geen arbeider, en zal er ook geen worden ‘om mijn bloed en geboorte...
maar vooral om mijn meerdere beschaving en studie.’ (pagina 281). Na dit pogen
predikt hij nog enige tijd - in boeken en redevoeringen - het ‘medegevoel’. Door zijn
gedwarsboomde liefde voor de éne - Constance - verzandt zijn idealisme echter al
spoedig in een ‘betreuren voor zichzelf’, in een moedeloze melancholie. Bij Brauws
stagneert dus het nieuwe Medelijden: persoonlijk leed komt in de plaats van het
mee-lijden met de velen. Brauws is daarmee een ‘oude mens’: voor de toekomst
hoeft men niet veel van hem te verwachten.
Blijven over Addy en Constance; de sympathiekste personages uit De boeken, met
wie Couperus voor de toekomst ongetwijfeld de grootste plannen had.
Constance krijgt door haar liefde voor Brauws gevoel voor de ‘harmonie voor
allen-in-alles, de wereld-en-tijd, die hij haar zou hebben leren kennen, en liefhebben,
en steunen het miserabele en balsemen het ellendige ervan!’ (pagina 331). Zij begint
geschiedenisboeken, pamfletten en romans te lezen, en leert hierdoor heimelijk de
wereld buiten haar stand kennen: ‘niemand
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wist, dat zij, aristocrate, voelde het grote Medelijden voor haar wereld-en-tijd’ (pagina
330). Zoals reeds beschreven is, fantaseert zij over vrouwen van haar stand, die een
nieuw, mee-lijdend en mee-voelend geslacht ter wereld zouden brengen... zonder
aan deze fantasie overigens veel geloof te hechten. Twijfels aan een dergelijke
vernieuwing van de mensheid worden vooral geuit door Brauws, die meent ‘dat
geheel haar kaste was het egoïsme, het gehuichel vooral afgoddelijk groot, het
gehuichel nog reuser misschien dan het egoïsme’ (pagina 307). Maar daarover straks
meer.
Ook Constance ondervindt persoonlijk leed: de illusie van een nieuw en waar
leven aan de zijde van Brauws wordt haar al spoedig ontnomen. In tegenstelling tot
Brauws laat zij zich hierdoor echter niet ontmoedigen: zij weet het nieuw verworven
medegevoel in haar persoonlijk leven op te nemen. Binnen de (nauwe) grenzen van
haar stand, binnen de mogelijkheden van vrouw uit een huichele en egoïstische kaste,
krijgt het grote Medelijden tóch gestalte - maar dan in het klein. In de vorm van
liefdadigheid - Constance gaat regelmatig op armenbezoek (Het heilige weten,
hoofdstuk 1,8,18) - maar vooral in de vorm van mededogen en zorgzame liefde voor
al haar verwanten. Te Driebergen, ver weg van het bekrompen, egocentrische Den
Haag, ontfermt zij zich als een moeder-overste over haar ziekelijke familieleden.
Bij Addy is een soortgelijk ‘toegepast medegevoel’ te herkennen. Nauwelijks
betrokken bij het grote wereldgebeuren - slechts eenmaal staat vermeld dat Addy
bijzondere belangstelling heeft voor de Franse Revolutie (pagina 297) - weet hij als
arts de armen en ellendigen intuïtief te vinden. Met zijn altruïstisch karakter en zijn
mystieke gave tot genezen lijdt hij mee met de minderbedeelden - maar vooral ook
met zijn familie te Driebergen. Addy ontpopt zich tot pater familias, steun en
heelmeester van zijn nerveuze verwanten, de ziekelijke lelies van zijn tijd.
Couperus was zich bij het schrijven van De boeken terdege bewust van de
veranderingen in de maatschappij. Hij besefte ook dat de hogere stand zich met haar
egoïsme en gehuichel - zoals hij het Brauws liet uitdrukken - op een dood spoor
bevond. Maar hoe dan verder? Als een soort uitweg bedacht hij het Medelijden, het
universele medegevoel: een tamelijk abstract, slecht uitgewerkt begrip. Dit medelijden
ging niet in de richting van het socialisme: voor Couperus - immers zelf behorend
tot de bourgeoisie! - was dit onbekend terrein. Brauws, de ‘socialist’ van de roman,
biedt dan ook weinig toekomstperspectieven.
Van armoede had Couperus ook weinig kaas gegeten; hij toont er in De boeken
in ieder geval nauwelijks affiniteit mee. Zo er al armen en ellendigen ten tonele
worden gevoerd - ter illustratie van het medegevoel van Addy en Constance - dan
gebeurt dit toch vooral in termen van ‘stank’: ‘Een zwoele walm van kleine armoede’
(pagina 608).
Het medegevoel in De boeken is dus weinig universeel; eerder is
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hier sprake van een medelijden op kleine familie-schaal. Hiermee lanceerde Couperus
een - weliswaar weinig uitgewerkt - concept voor de toekomst, zoals blijkt uit een
gesprek tussen Brauws en Constance: ‘Als wij kleintjesweg goed doen...is dat niet
al een begin... - Een streven... - Voor later... - Ja. Later...’ (pagina 588).

De nieuwe mens?
Zoals vermeld hechtte Couperus grote waarde aan de positivistische theorieën over
onstaan en degeneratie van de mens; voor de toekomstige mens bood deze ‘dorre
wijsbegeerte’ echter te weinig perspectief. Addy, de enige ‘grote ziel’ in De boeken
der kleine zielen, loopt dan ook stuk op het idee van de ‘zorgvuldige
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selectie’: hierin is immers geen ruimte voor de mystieke, religieuze component van
het menselijk wezen. Ter aanvulling (of ter vervanging?) verschijnt in de roman het
Medelijden, vooral uitgedragen door Constance en Addy. Dit medegevoel lijkt in
tegenspraak met Addy's tijdelijk ideaal van een exclusieve rozenkweek; men zou het
echter ook als een aanvulling kunnen beschouwen. Addy's medelijden is in feite de
manifestatie van zijn mystieke kant, waarvoor in de positivistische theorie geen plaats
is. Vernieuwing van de mensheid door zorgvuldige selectie, ja; maar dan aangevuld
met een medelijden voor diegenen die bij deze selectie uit de boot vallen. De rozen
ontfermen zich over de lelies...
Zo ziet men Addy en Constance, heelmeester en moeder-overste, in Driebergen
waken over de hunnen, die zijn ‘aangezweemd’ door de nevroze van hun tijd. Zijn
Addy en Constance daarmee ‘nieuwe mensen’? En is de samenlevingsvorm in het
oude huis te Driebergen - gestoeld op het nieuwe Medelijden - het ideaal voor de
toekomst dat Couperus voor ogen had?
Oorspronkelijk wilde Couperus het laatste boek van De boeken der kleine zielen
de titel ‘De man der eeuw’ meegeven. Deze titel is uiteindelijk vervangen door ‘Het
heilige weten’ (onder andere) aanduiding voor Addy's ‘heilige weten’ waar het
andermans ziel en zaligheid betreft. Het schrappen van de oorspronkelijke titel kan
uiteraard slechts een formele, betrekkelijk arbitraire ingreep zijn geweest - er zijn
echter indicaties om te veronderstellen dat het hier om een belangrijkere, inhoudelijke
kwestie gaat.
Addy, weliswaar een ‘grote ziel’ temidden van de kleine zielen, gezond van lijf,
gezegend met een mystische, genezende gave... lijdt ook aan een ziekte: ‘O, mocht
hij óok al weten, voor anderen, met die bijna mystische wetenschap, die genas als
door suggestieve kracht diep uit hemzelf, - mocht hij ook voor hén al weten wat goed
was voor hun lichaam en ziel - voor zichzelf wist hij niets, en vooral wist hij het niet
voor zijn ziel... Nu scheen zijn jonge leven zo rijk gevuld met doel naast doel, nu
scheen zijn jonge levenslijn zo zeker te weten haar slingeringen, en toch was dat
alles de uiterlijkheid en wist hij voor zichzelf niets! Zijn eigen ziekte was de
onvoldaanheid en hij voelde ze de allerlaatste jaren zwellen in hem, voller en voller,
kankeren in hem verder en verder...’ (pagina 529, cursivering IP). Addy is géén
‘ondoelmatige’ als zijn vader of Paul: zijn jonge leven is ‘rijk gevuld met doel naast
doel’. Fysiek mankeert hij niets; hij is gezond en brengt gezonde kinderen voort.
Zijn karakter heeft een mystieke, religieuze inslag, hetgeen hem tot een ‘grote ziel’
maakt... ‘en toch was dat alles de uiterlijkheid en wist hij voor zichzelf niets!’
Addy - oorspronkelijk Couperus' man der eeuw, mens voor de toekomst - weet
niet hoe het verder moet, ziet geen gat in de toekomst. Zijn ‘heilige weten’ richt zich
vooral naar achteren, naar de zieken en onaangepasten van zijn tijd. Plannen voor
de nieuwe eeuw heeft hij niet... omdat Couperus ze niet had.
Couperus zag haarscherp wat de problemen waren van zijn tijd:
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de ziekelijke lelies van de nevroze, de ondoelmatigheid, het egoïsme en gehuichel
van de bekrompen bourgeoisie... maar echte oplossingen vond hij niet. Wél had hij
een idee van de richting waarin deze oplossingen moesten gaan: de richting van het
‘frisse bloed’ der rozen, gecombineerd met een nieuw medegevoel, een ‘harmonie
voor allen-in-alles, de wereld-en-tijd’. Echter: ‘Wij, mensen, zitten volgepropt met
oude ideeën: we erfden ze over; ze zitten ons in het bloed...’ - zoals Paul in de (reeds
hierboven aangehaalde) passage zegt. Oude ideeën - dat geldt óók voor Addy, óók
voor Constance, en waarschijnlijk ook voor Couperus zelf. De mens voor de toekomst,
de nieuwe mens, líjkt op Addy - maar dan toch net iets anders. Hóe anders wist
Couperus niet; wel wist hij dat er aan Addy nog het een en ander ontbrak. Vandaar
het schrappen van de titel ‘De man der eeuw’.
Addy en Constance zijn daarmee geen ‘nieuwe mensen’, maar ook geen ‘oude
mensen’: zij staan er tussen in. Het oude huis te Driebergen is een tussenoplossing:
beter dan het huichele coteriewereldje te Den Haag - maar daarom nog geen ideale
samenlevingsvorm. Veeleer kan men de ‘commune’, zoals die in Driebergen ontstaat,
beschouwen als een noodhospitaal voor de slachtoffers van de ‘strijd om het bestaan’.
In afwachting van de rozen verplegen Addy en Constance hier hun lelies - en wat de
toekomst brengen zal blijft vooralsnog een raadsel.
Couperus stelde een uitstekende diagnose voor de ziekte van zijn tijd; effectieve
remedies bood hij echter niet. Meer een ‘chroniqueur’ dan een toekomstvoorspeller
dus; met De boeken der kleine zielen leverde hij echter een onovertroffen meesterwerk,
waarin ook de lezer van nu zich nog dikwijls - onwillig - zal herkennen.
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Over Evgenij Onegin
Sophie Levie
De kortste samenvatting van de plot van Puskins roman in verzen, Evgenij Onegin,
heb ik aangetroffen in een artikel van de Utrechtse hoogleraar Slavische letterkunde
Jan Meijer, die reeds een aantal jaren geleden overleden is, maar wiens naam de
magische klank die hij had in Slavistenkringen in de tijd dat ik Russisch studeerde
in Amsterdam, nog niet heeft verloren. Meijer beschrijft in een artikel uit 1968, ‘The
Digressions in Evgenij Onegin’ de plot als volgt: ‘boy meets girl’. Hij corrigeert
deze samenvatting direct omdat hij zelf ook wel inziet dat er nog enkele teksten in
de wereldliteratuur zijn waarvoor deze korte samenvatting kan gelden en waagt een
tweede poging die meer toegesneden is op de tekst die hij analyseert: ‘the story of
Tatjana and Evgenij’.
Met deze wel zeer schematische en minimale samenvatting van het verhaal schaart
Meijer zich in een lange rij Puskin-onderzoekers. De kritiek is het er eigenlijk vanaf
het verschijnen van de definitieve tekst (1832) over eens dat Puskin zelf de spot heeft
willen drijven met de traditionele gefixeerde inhoud van de sentimentele roman en
novelle zoals die aan het eind van de achttiende eeuw in Rusland onder anderen
werden geschreven door Karamzin - het schoolvoorbeeld is diens novelle Bednaja
Liza (Arme Liza) uit 1791 - en die kritiek heeft Puskin - soms zeer afwijzend, soms
met instemming - gevolgd door zijn gereduceerde plot in analyse en interpretatie
nog sterker te reduceren.
De centrale lijn van het verhaal is de liefde van Tatjana voor Evgenij en hoe die
niet beantwoord wordt en, later, de liefde van Evgenij voor Tatjana, eveneens
onbeantwoord, want het is dan al te laat - Tatjana behoort aan een ander. De symmetrie
van deze situatie is door de Sovjetrussische criticus Gukovskij als volgt in twee lijnen
samengevat:

I
1.
2.
3.
4.
5.

ontmoeting
zij wordt op het eerste gezicht verliefd
zij schrijft hem een brief
geen antwoord: zij lijdt
ontmoeting - geen ander in de buurt. Zij beeft en kan geen woord uitbrengen.
Hij spreekt haar toe, hard en afstandelijk, en wijst haar af.

Lijn I breekt hier af.

II
1.
2.
3.
4.
5.

ontmoeting
hij wordt op het eerste gezicht verliefd
Hij schrijft haar een brief
geen antwoord: lijdt hij
ontmoeting - geen ander in de buurt. Hij beeft en kan geen woord uitbrengen.
Zij spreekt hem toe, vermanend en afstandelijk en wijst hem af.
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Lijn II breekt af: einde roman
Om u een wat completere indruk te geven van het verhaal geef ik de volgende, iets
uitgebreidere, beschrijving.
Evgenij Onegin is, zoals Puskins ondertitel zegt, een roman in verzen. De tekst is
ingedeeld in 8 hoofdstukken, ieder hoofdstuk bestaat uit een variabel aantal
veertienregelige strofen in viervoetige jamben, een jambische tetrameter, met een
deels vast, deel variërend, rijmschema. In totaal zijn er 370 strofen - 5300 regels iets meer dan 370 × 14, want de strakke strofebouw wordt in de brieven doorbroken.
De tekst begint in medias res met de overpeinzing van een niet-geïntroduceerde ‘hij’,
een soort monologue intérieur van Evgenij, naar even later blijkt.
‘Mijn oom, die heel beginselvast is,
ligt nu op sterven - slim bedacht:
doordat hij elk van ons tot last is
krijg je respect. Ziekzijn geeft macht.
Een les voor velen! Onbetaalbaar!
Maar goeie God! Dit is niet haalbaar,
dat dag en nacht maar zitten bij
een zieke! Geen momentje vrij!
O! wat een lage streek van 't leven!
Attent zijn voor een bijna-lijk!
Je schikt zijn kussens eens gelijk,
je komt hem sip zijn drankje geven
je zucht en zucht, en denkt: wanneer
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haalt jou de duivel toch een keer?
Zo dacht een schelm die boos en bitter
per postkoets voortvloog door het stof.
Door Zeus' wil was hij erfbezitter
van veler land en huis en hof.’

Dit is een citaat uit de in 1989 verschenen vertaling van W. Jonker, geen slavist zoals
gebruikelijk is in de Russische Bibliotheek van Van Oorschot, maar een gepensioneerd
scheepsbouwkundig ingenieur die geen Russisch kent. Hij heeft zijn vertaling,
waarover unaniem de hoogste lof is gezongen, gemaakt met behulp van de onberijmde
vertaling van Vladimir Nabokov uit 1964. Hoe dat in godsnaam mogelijk is, is een
volstrekt raadsel. Te meer omdat die Nabokov-vertaling zeer omstreden is en de
editie vooral bekend is door het zeer erudiete en diepgravende commentaar dat
Nabokov aan zijn vertaling heeft toegevoegd. Erudiet, diepgravend en omvangrijk,
want de Russische tekst waarvan Nabokov gebruik heeft gemaakt telt 187 bladzijden.
Nabokov voegt daar 770 bladzijden commentaar aan toe. De Nederlandse slavist
Melchior de Wolff recenseerde Jonkers vertaling in januari 1990 voor De Volkskrant
en deed de vertaling van Nabokov af met de bewering dat in die weergave alles wat
aan de brontekst opmerkelijk is, gereduceerd is tot een gedegenereerd soort stofzuigen,
afwassen en de bedden opmaken.
Terug naar de inhoud: wanneer Evgenij's oom sterft, heeft de held, zo'n 25 jaar
oud, een society-leven geleid in Petersburg vol vrouwen, danspartijen, drank en duels
en voelt hij wel voor wat afwisseling. Hij besluit op het landgoed te blijven. Met zijn
buurman en vriend Vladimir Lenskij bezoekt hij het landgoed van de Larins - de
familie bestaat uit moeder, weduwe, dochter Olga, de verloofde van Lenskij, en
dochter Tatjana, die, en dat weet u inmiddels, hals over kop verliefd wordt op Evgenij.
Dan volgt de brief - die scène is overigens zeer ontroerend in de opera Evgenij Onegin
van Tsjaikovskij - en de tweede ontmoeting, gevolgd door Evgenij's ‘nee’. Enkele
maanden laten haalt Lenskij Evgenij over opnieuw een bezoek af te steken bij de
Larins, ditmaal ter gelegenheid van Tatjana's naamdag. Er wordt gedanst en Evgenij,
die van Tatjana nauwelijks notitie neemt, maakt, expres roekeloos, Olga het hof.
Lenskij verliest zijn kalmte, verlaat woedend het bal en daagt Evgenij uit tot een
duel. Het loopt slecht voor hem af; Evgenij schiet hem dood. Deze kan dan niet langer
op zijn landgoed blijven en vertrekt voor een lange reis. Olga troost zich al snel met
een huzaar, maar Tanja maakt het slecht en haar moeder, vol zorg dat zij zal
overschieten, neemt haar mee naar Moskou om een geschikte man voor haar te
zoeken. Dat lukt: Tatjana trouwt met een dikke generaal. Een paar jaar later duikt
Evgenij op in Petersburg - hij wordt nu verliefd op haar -, schrijft brieven, zoekt haar
op in haar boudoir en wordt afgewezen.
‘Zij gaat, Jewgeni, als geslagen
door 't hemelvuur, blijft roerloos staan.
Emoties tuimelen en vlagen
hem door de ziel als een orkaan.
Maar plotseling - daar klinken sporen;
Tatjana's echtgenoot staat voor hem.
Dit wordt een moeilijk ogenblik!
En, lezer, wat doen u en ik?
Wij gaan een tijd... voorgoed... pauzeren.

Vooys. Jaargang 10

Ik heb mijn held nu lang genoeg
gevolgd waarheen het lot hem droeg.
Laat ons elkaar feliciteren
met 't einde van de reis. Hoera!
Maar 't werd ook tijd, zegt u mij na.’

Er volgen dan nog 3 strofen waarin Puskin afscheid neemt van de lezer en van zijn
werk.
Langzamerhand bent u het waarschijnlijk wel met de kritiek eens: de plot is er één
van dertien in een dozijn. Wat maakt Evgenij Onegin dan toch het grootste
meesterwerk van de Russische letterkunde? Daarop zijn vele antwoorden mogelijk
en de omvangrijke literatuur over het werk heeft er al vele gegeven. Een van de
antwoorden is in ieder geval de taal. Evgenij Onegin is geschreven in het allermooiste,
soepelste, geraffineerdste en gevarieerdste Russisch dat je je kunt voorstellen. En
Jonker heeft dat meesterlijk taalgebruik zeer dicht benaderd in zijn vertaling. Opnieuw:
hoe is het in godsnaam mogelijk?

Een eigen genre
Een tweede antwoord laat zich als volgt formuleren: Evgenij Onegin is te lezen als
een classicistische tekst en het spreekt vanzelf dat degenen die het werk tot het
Classicisme rekenen er vooral de vormkenmerken die traditioneel tot de classicistische
code behoren in aanwijzen. De tekst hoort ook tot de Romantiek of, zoals tevens wel
wordt beweerd, tot de Sturm und Drang-literatuur. Tatjana
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laat zich vergelijken met en is gemodelleerd naar Richardson's Clarissa en Rousseau's
Julie; en Byron's Childe Harold en Don Juan hebben voor Puskin zeker als
inspiratiebron en voorbeeld gefungeerd. De behandeling van het thema en de
karakterisering van de helden laat er geen twijfel over bestaan dat ook deze sleutel
past. Ten slotte wordt (maar de stromingencatalogus is natuurlijk toch nog niet tot
het eind toe doorgebladerd) in talrijke passages, met name in de vele uitweidingen
in de tekst op realistische wijze een schets gegeven van de Russische maatschappij
uit die dagen. De kritiek in de tweede helft van de negentiende eeuw en ook de
socialistisch-realistische critici in deze eeuw hebben de tekst goedkeurend het
predikaat Realisme opgeplakt. Classicisme, Romantiek, Sturm und Drang en Realisme:
het klopt allemaal wel en niet - het klopt allemaal tegelijk wel en niet. Derhalve
ontsnapt de tekst aan allerlei strakke kaders die de kritiek nu eenmaal altijd nodig
heeft. Het zelfde wel en niet en allebei tegelijk geldt eveneens voor de genrebenaming:
roman in verzen. De tekst vertoont kenmerken van de roman en heeft een niet te
overschatten invloed uitgeoefend op de grote prozaïsten uit de tweede helft van de
eeuw, voorop Dostojevskij en Tolstoj, die nu eenmaal een stuk bekender zijn bij de
lezer in het Westen dan de arme Puskin, die het net zo hard verdient. De tekst vertoont
eveneens kenmerken van poëzie, niet alleen door de vorm, onder andere ook door
het taalgebruik - het is werkelijk een roman in verzen en laten we nu eens niet kiezen
voor het een of het ander, zoals de kritiek zo vaak heeft gedaan, maar Puskins
genre-aanduiding accepteren. Puskin heeft zeer veel gedurfd door conventies met
betrekking tot vorm en inhoud en genre uit verschillende in zijn tijd vigerende codes
te gebruiken en te parodiëren - nogmaals: hij heeft daarmee de weg geopend voor
heel veel dat daarna in de Russische literatuur is gebeurd.

Uitweidingen
Het artikel van Jan Meijer waarnaar ik eerder verwees, is getiteld: ‘The Digressions
in Evgenij Onegin’. Die uitweidingen zijn het meest karakteristieke element van de
tekst en ook het element waardoor de tekst het sterkst afwijkt van de literatuur vóór
en na Evgenij Onegin. Het is eveneens de reden dat de negentiende-eeuwse criticus
Belinskij het boek een encyclopedie van het Russische leven kon noemen. Er zijn
50 uitweidingen: 10 in hoofdstuk 1, 2 in hoofdstuk 3 en in de overige hoofdstukken
een getal daartussenin. Hun lengte varieert van een halve regel tot een aantal strofen.
Er komen allerlei thema's aan de orde: commentaar van de verteller op de
gebeurtenissen, een uitgebreide beschrijving van allerlei gewoontes betreffende
kleding en voedsel, herinneringen aan bals en reflectie over de betekenis van
danspartijen, commentaar op romantische gedragscodes et cetera. Ik denk dat Meijer
groot gelijk heeft wanneer hij stelt dat de uitweidingen door Puskin zeer bewust zijn
gekozen als middel om het formele raster van wat in essentie toch een lang romantisch
gedicht is, open te breken. Enerzijds blijft hij binnen het gekozen kader, anderzijds
rekt hij het op, parodieert hij het zodat het gekozen genre sterk onder druk komt te
staan.
De allerberoemdste uitweiding is wel die van de voetjes. In hoofdstuk I, strofe 30
tot en met 34 staat het verhaal even stil - we zitten midden in een beschrijving van
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Evgenij's uitgaansleven in Petersburg en bals zijn aan de orde van de dag, maar in
een terzijde mijmert de verteller over het toppunt van vrouwelijk schoon: het voetje.
In razend tempo passeren voetjes in de sneeuw, voetjes die lentebloemen vertrappen,
voetjes op spiegelend parket, voetjes onder het tafelkleed, voetjes bij de haard, een
voetje in een stijgbeugel, en zo voort. Allemaal voetjes die de verteller verlangt te
kussen en te strelen.
‘Nooit werd mijn ziel zó diep verscheurd,
Zó woest door passies meegesleurd.’

Toch eindigt de uitweiding aldus:
‘Maar staak, mijn babbelzieke snaren,
je lof! Met heel hun trotse aard
zijn vrouwen niemands hartstocht waard,
noch 't lied dat aan de onervaren
poëet ontstijgt. Hun blik bedriegt;
elk woordje en elk voetje liegt.’

Tot slot: ook de Russische Formalisten hebben zich in hun artikelen, die al lange tijd
in het Westen bekend zijn, allemaal over Evgenij Onegin gebogen. Ejxenbaum in
z'n Skaz-artikel, Sklovskij in het Tristram Shandy-artikel, Tynjanov in het
Literarisches Faktum en de Literaire evolutie hebben de tekst gebruikt om hun
theorieën over fabula en sujet, motiefconstructie, kunstgrepen en procédé's et cetera
aan te demonstreren. Minder bekend zijn artikelen van Ejxenbaum uit 1921 en
Tynjanov uit 1921
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en '22 over Puskin en deze tekst in het bijzonder, die pas zo'n 15 jaar geleden in
Rusland en het Westen zijn opgedoken. Ejxenbaum stelt in zijn artikel expliciet de
vraag wat Puskin nog kan betekenen na alles wat er al over hem gezegd is en vooral,
na alles wat Rusland in het recente verleden heeft doorstaan, en hij doelt daarmee
op de Oktober-revolutie.
Ejxenbaum geeft een aantal interessante antwoorden op de vraag die hij zelf stelt.
Zijn artikel betekent in zoverre een nieuwe opening in het onderzoek dat hij laat zien
dat het vooral de subjectstructuur is, in Evgenij Onegin vele malen gecompliceerder
dan in eerdere teksten, die maakt dat het keurslijf van de jambische tetrameter, de
metrische structuur, bijna niet meer past en dat Puskin zijn toevlucht heeft moeten
nemen tot de ongebruikelijke genre-aanduiding ‘roman in verzen’.
Het artikel van Ejxenbaum is niet alleen een antwoord op zijn eigen vraag, het is
ook een antwoord aan de Russische futuristen die in 1912 in hun vermaarde manifest
Een oorvijg aan de publieke smaak gedreigd hadden Puskin, met Dostojevskij en
Tolstoj, van het schip van de moderne tijd te gooien. Het is een geluk dat ze daarin
niet zijn geslaagd. Het is, denk ik, ook zeer terecht.
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Trans
‘In de coupé van de Trans Europ Express waarin ze naar de zuidkust
zouden vertrekken, hadden ze het rijk alleen.’
W.F. Hermans, Onder professoren

Onderschrift
Lieve jongens- en meisjesbeestjes!
Hij was weer in het land, en dan weten jullie natuurlijk allemaal wie ik bedoel. Juist
ja, Sinterklaas! Wel komt hij ieder jaar weer wat vroeger, vinden jullie ook niet? Nu
al in oktober. Toch gaat hij altijd pas na 5 december (of als je katholiek bent: 6
december) weer terug naar zijn flat in het zuiden van Europa. Als dat zo doorgaat,
jongens en meisjes, zit hij binnenkort het gehele jaar in ons koude kikkerlandje! Wat
zou dat fijn zijn! Maar zover is het nog niet.
Hebben jullie een tijdje geleden toch ook zijn feestelijke intocht gezien op de
televisie, of mochten jullie niet kijken van pappa en mamma, omdat het zo laat was?
Flauw hoor. Nou, dan zal ik jullie eens even haarfijn vertellen hoe dat ging. Sinterklaas
werd dit jaar niet onthaald door Wieteke, maar door Karel, een reuze vriendelijke
meneer met een kaal hoofd en een mal brilletje. Meneer Karel was heel erg beleefd
tegen de Sint, hij was zeker bang dat hij anders mee moest in de zak, helemaal naar
dat verre Parijs. Of nog erger, dat Sinterklaas een gemeen stukje over hem zou
schrijven in dat grote versierde telefoonboek dat zijn opperpiet altijd bij zich draagt.
Die opperpiet heb ik overigens nergens gezien, er waren trouwens in geen velden
of wegen pieten te bekennen, die waren zeker nog cadeautjes aan het inpakken of
zoiets. Zijn schimmel, jullie weet wel, dat witte paard, zag ik evenmin. Het is
natuurlijk ook vermoeiend voor zo'n oude man, de hele reis op een slome stoomboot
en dan ook nog op een schimmel moeten zitten, heen en weer wiebelend op het dek.
Dat schiet niet op en je krijgt er bovendien nog een nare stekende pijn van ook in je
blote bipsebeestje. Misschien was hij wel met zo'n hele mooie glimmende sneltrein
gekomen, dat kan ik me best voorstellen, de Trans Europ Express bij voorbeeld.
Sinterklaas zag er oud uit dit jaar. Maar ja, jullie moet bedenken dat hij natuurlijk
gewoon ook heel erg oud ís. Zó oud, dat je het niet meer kunt tellen op de vingers
van alle kinderhandjes in heel Nederland bij elkaar. En dat zijn er heel wat hoor,
neem dat maar van mij aan! Oude mensen worden vaak kaal en hoewel Sinterklaas
nog altijd een mooie volle baard had en een kop met veel dik wit haar, verdenk ik
hem er stiekem van dat het gewoon aangeplakt was. Ja, ook Sinterklaas is soms wel
eens ijdel! Boven op zijn kop was het nu flinterdun en strak achterover gekamd en
zijn messcherpe kin was helemaal kaal. Hij droeg ook een mal brilletje, waardoor
hij soms wat seniel (als jullie dat woord niet snappen, zoek je het maar op in een
woordenboek) tuurde met kleine priemende oogjes, maar dat kan ook aan de lichtval
gelegen hebben, dat weet ik niet. En hij droeg een gewoon saai herenkostuum, zijn
mooie tabberd was zeker naar de stomerij. Of hij was incognito. (Weer zo'n moeilijk
woord: in-cogni-to, zoek het maar op in het woordenboek dat jullie nu toch uit de
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kast hebben gepakt en er vermoedelijk niet in terug konden krijgen omdat het zo
zwaar was.)
Meneer Karel viel wel in de smaak bij Sinterklaas. De Sint noemde hem zelfs - ik
citeer - ‘de grootste criticus van Nederland’. Weten jullie wat dat is, een cri-ti-cus?
Neen? Opzoeken dan maar weer! Volgens mij wist Sinterklaas het ook niet, of wilde
hij gewoon maar wat vriendelijks zeggen tegen meneer Karel, omdat hij zo beleefd
was tegen de Sint en helemaal geen vervelende vragen stelde, zoals de mensen vroeger
toen de Sint nog wat jonger was soms wel deden, bij voorbeeld of hij wel eens hard
sloeg met zijn staf. Meneer Karel en Sinterklaas hadden volgens mij alles van A tot
Z gerepeteerd, want het gesprek liep gesmeerd, zoals dat heet. Er ging niks mis.
Meneer Karel stelde een vraag en gniffelde, omdat hij bij voorbaat al wist wat de
Sint ging
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zeggen. En ja hoor, de Sint gaf, vals grijnzend (als een oude hond) achter zijn
spiegelende brilleglaasjes, het verwachte antwoord. Nou, jullie begrijpen wel dat de
hele zaal daar verschrikkelijk om moest lachen, alsof het de eerste keer was dat ze
die antwoorden hoorden.
Maar dat was natuurlijk niet zo. Want Sinterklaas flikt elke keer hetzelfde trucje.
Het is ook moeilijk om steeds weer iets nieuws te verzinnen, bovendien lachen de
mensen er toch wel om. Waarom zou je nog moeite doen als de mensen je
afgelebberde snoepjes blijven eten? Daarom kijken ze naar televisieprogramma's die
als twee druppels water op elkaar lijken en lezen ze bladen als de Yes, die elke week
weer over hetzelfde gaan, of ze lezen romans van schrijvers die zeggen dat ze iedere
keer weer hetzelfde boek schrijven.

Sinterklaas begint zo eigenlijk steeds meer te lijken op iemand anders die ook al erg
oud is en sinds 's mensenheugenis meegaat: de volksschrijver Gerard Reve. Als hij
op de buis verschijnt is het altijd lachen, gieren, brullen geblazen. De Sint staat
weliswaar nog niet in ‘een wit behangerspak in Carré’, zoals hij destijds ietwat
smalend neerschreef in zijn grote telefoonboek over de Liefdesauteur (hij was gewoon
jaloers op diens succes, denken jullie ook niet?), maar dat komt nog wel als het zo
doorgaat. Dan kunnen ze samen leuke optredens gaan verzorgen voor alle kinderen
in het hele land.
Of toch maar niet?
Sinterklaas is een begenadigd verteller en een grote kindervriend, maar het wordt
tijd dat hij en vele andere sinterklazen eens van het scherm verdwijnen, want daar
horen ze niet thuis. Ze moeten weer eens wat nieuws gaan bereiden. Uiteindelijk
hebben jullie toch ook liever kakelverse pepernoten in plaats van die taaie taai taai,
die je tegen heug en meug voor zoete koek slikken moet? Of zijn jullie van die
snoeperds, die het niet gaat om kwa-li-teit maar kwan-ti-teit? In dat geval zouden
jullie er eens flink van moeten lusten, deugnieten. Een grote portie billekoek, dat is
waar jullie behoefte aan hebben!
Henk Hardeman

Een blauwdruk voor de poëzie
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De bindende factor in de bundel Stem onder mijn bed van Esther Jansma (uitgeverij
De Arbeiderspers, 1988) is een levensverhaal. Dit komt in de moderne Nederlandse
poëzie eigenlijk maar betrekkelijk weinig voor. Het is niet eigen aan Belangrijke
Poëzie, dat een ‘ik’ zich direkt uit, dat de indrukwekkende momenten uit een leven
worden verwoord. Iets dat op persoonlijke expressie lijkt, is bij voorbaat verdacht.
Greensleeves klinkt op de achtergrond. We zijn inmiddels gewend aan dichtkunst
van indirekte aard. Zó vanzelfsprekend is dat voor ons, dat we verontwaardigd
reageren wanneer iemand gedichten leest als betrekking hebbend op levenservaringen
van de dichter. De affaire rondom Neeltje Maria Min, nog niet zo lang geleden, is
daar een voorbeeld van.
Het verhaal van Stem onder mijn bed laat zich vertellen als dat van een roman.
Het eerste en belangrijkste feit is de echtscheiding van de ouders van de ‘ik’-persoon.
In het gedicht ‘Scheiding’ vat zij in afstandelijke grote-mensentaal de kinderlijke
emoties van dit cruciaal moment in haar geschiedenis:
Huizen waren smalle ruimten,
mensen kwaad, behalve jij;
jij was van mij, een spiegel, bang
wanneer de heersers schreeuwden

Niet alleen de schreeuwende heersers, maar ook het meisje moet scheiden. ‘Dochters
waren we, en daarin samen’, zegt ze, totdat ‘onze lange dans apart’ begon.
De eerste afdeling van de bundel, ‘Maar geen bemanning’, beslaat de kindertijd.
In broze gedichten wordt van kinderangsten en kinderlijke verbeelding verhaald. De
stem onder het bed, het onbegrip omtrent de dood, het verlangen weg te kruipen,
afgesloten te zijn. Op een al te eenvoudige wijze lijkt Jansma hier gewichtigheid die al snel met deze thematiek samengaat - te omzeilen: ze beschrijft de altijd wel
ontroerende belevingswereld van een kind. Maar het per-
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spectief is dat van de volwassen vrouw, en de ‘kinderlijkheid’ verzandt nergens in
geforceerde vertedering, in effect-bejag.
Het tweede deel van de bundel, ‘Slagzij maken’, gaat over de liefdes van de zich
inmiddels ‘vrouw’ noemende ‘ik’-figuur. Stranden en steden vormen het decor van
erotische taferelen. Echo's uit de kindertijd zijn hoorbaar. Het verlangen afwezig te
zijn, de geest waarvoor het kind angstig was. Maar van de scheiding, die toch
gedurende de ‘lange dans’ haar stempel op de emoties drukt, wordt niet gerept. Het
is een deel van het verleden waarmee de vrouw zich niet geconfronteerd wil weten.
Anders wordt dit in de elf gedichten van de derde afdeling, ‘Portretten’, waarin
de vrouw tekenen van het verleden ziet. Bij voorbeeld in een foto van haar vader.
Maar of ze deze confrontaties op prijs stelt, is niet duidelijk. Boezemt de herinnering
haar angst in, of zoekt ze ‘het blikveld van vroeger’, zoals ze dat in ‘Kom nou hier’
omschrijft? Haar houding ten opzichte van het verleden is onzeker en twijfelend.
De vrouw heeft in ‘Portretten’ wat afstand genomen van de liefdesavonturen uit
de vorige afdeling. In ‘De reiziger’ beschrijft ze bij voorbeeld in afstandelijke termen
van superioriteit hoe ze de taferelen van de liefde observeert, in plaats van eraan
deelneemt: ‘strakke witte broeken slaan er/op het ritme dat vrouwen verlangen’ heet
het spottend, en ‘alle meisjes/kammen hun haren’. Er is enig cynisme in het leven
van de vrouw geslopen. In ‘Dienares’ verhaalt ze van een nijvere barvrouw met grote
oorbellen, die de koningin is voor weemoedige vrienden aan de bar. Prachtig zijn de
regels
Haar middel heeft ze dichtgesnoerd
met leer zo breed als mannenhanden.
Waar weemoed tussen vrienden hangt
weet zij zich koningin - maar koud;
haar hakken tikken achteloze liefdesliedjes.

In het laatste deel, ‘De volle vrouw’, is de jeugd voorbij. Haar niet onvoorwaardelijk
welkome volwassenheid ontleent de vrouw aan haar zwangerschap. ‘Maar plotseling
ben ik zo groot’, verzucht zij. Ze wordt zich bewust van haar levensverhaal, dat
langzaam maar onafwendbaar rond wordt. ‘Langzaam wordt ik mijn geschiedenis/en
kleiner’ staat er in het titelgedicht van de afdeling. De werkwoordsuitgang lijkt de
onmacht van de vrouw te vergroten: ze ziet iets gebeuren waarop ze geen vat heeft.
Iets dat ‘ik’ heet wordt geschiedenis. Of hebben we hier te maken met een productief
misverstand tussen auteur en zetter?
In het laatste gedicht van de afdeling (‘Zwangerschap’) moet de vrouw onder ogen
zien wat haar plaats is in de voortgang: ze is deel geworden van de generaties voor
haar:
De generaties voor me,
die waren toch niet meer dan grondstof?
Die mengden zich toch met één doel,
om mij, de jongste god?
En ik zou toch een steen zijn,
een vorm en de reden in één?
Gewoon, ík, slotaccoord van de tijd?
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Ze had gedacht dat de vorige generaties er alleen voor háár, de jongste god, geweest
waren, maar nu overheerst bij haar de twijfel aan zichzelf, aan haar eigen betekenis.
Zij baart een kind en wordt daarmee schakel in de ketting van de geschiedenis. Zij
is onderdeel van de cyclus, omdat er zich in haar nieuw leven vormt. Niet zij, maar
haar kind is het eind van haar verhaal.
Soms ben ik bang. Ik begrijp het
niet goed. Hoe volmaakt is een god
die veranderen moet?

Na dit gedicht móet in de epiloog de wereld welhaast instorten. Maar de geboorte
van haar kind schenkt de vrouw in dit slotaccoord vrede met haar rol in de cyclische
geschiedenis. Deze geschiedenis laat zich niet beïnvloeden door haar verhaal. Het
is precies andersom. Haar verhaal is een afgeleide van de geschiedenis: ieder verleden
lijkt ‘op de grond waarin het lag’. En die grond, niet het persoonlijke verhaal, is het
onderwerp van de poëzie. Particuliere emoties en problemen, hoe groot en belangrijk
en waarachtig ook (echtscheiding, angst, liefde), zijn niet meer dan resten, momenten
in vergelijking met het geheel waarin alle gebeurtenissen zijn opgenomen. Het is
deze in zekere zin mystieke eenheidsgedachte, die ten grondslag ligt aan de poëzie.
Stem onder mijn bed is daarom op thematisch niveau een blauwdruk voor de poëzie.
De bundel eindigt met de programmatische verklaring:
De dichter die ik zijn wil,
de voddenman, verzamelaar van
resten, momenten, barsten
in dingen, brailleschrift,
ontcijfert uitdrukkingen
van steeds datzelfde gezicht.

Ondanks deze poëticale ‘conclusie’ schetst Stem onder mijn bed de geschiedenis van
een vrouw. De thematiek, die in de slotgedichten tot algemeenheid en abstractie
verheven wordt, is ontleend aan het leven van ‘de volle vrouw’. In Jansma's
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bundel gaat het over echtscheiding, over angst, over oorlog, over Beiroet. Het volle
leven van een vrouw, die langzaam haar geschiedenis wordt, en kleiner.
Jansma is niet de enige die beantwoordt aan het appèl dat al jaren op de Nederlandse
dichters wordt gedaan. Ook andere dichters (een paar jaar geleden presenteerden ze
zich zelfs als groep) gingen haar voor. Jansma's bundel is toch bijzonder omdat ‘het
volle leven’ nergens in haar debuut opgeblazen wordt tot de schreeuw van de
‘expressie-om-de-expressie’. Het is geen moeilijke, maar wel échte poëzie. Nergens
voegt ze iets gemaakts, iets opzettelijks - en dus iets on-poëtisch - toe aan wat ze
zeggen wil. Jansma laat zien hoe krachtige, betekenisvolle gedichten, die werkelijke,
wereldse problemen aan de kaak stellen, zuivere, muzikale poëzie kunnen zijn. Haar
verzen hebben hebben het aangename van de muziek, zonder dat ze zangerig en
betekenisloos zijn. Het is zelfs stevige kost, die niet in de krachttaal van de
clichématige bombast vervalt.
De gedichten zijn stabiel. Dit bereikt Jansma door de buitengewoon gelukkige
formuleringen, uitstekende pregnante sfeertekeningen en fraaie vondsten. Jammer
dat haar metaforen vaak wat te weinig kleur aan de kale observatie geven. Als de
ochtend wordt voorgesteld als ‘blauwe oceaan’, of het gezicht van een oude dame
als ‘verschrompelde ballon’, dan mis ik in die beelden de verrassing die ik van
metaforen verwacht.
Stem onder mijn bed kan bezwaarlijk vernieuwend genoemd worden. Jansma heeft
wat dat betreft niet de illusie de hemel te bestormen. Haar fijnzinnige poëzie getuigt
echter van een persoonlijk vakmanschap. Op die persoonlijkheid moet de bundel dan
ook beoordeeld worden. Een aangename lichtvoetigheid kenmerkt dit debuut. En
aangezien het in de poëzie om honderden, miljoenen ‘uitdrukkingen van steeds
datzelfde gezicht’ gaat, komt het er zeer op aan dat de dichter die uitdrukking
persoonlijk doet zijn. Haar toon moet eigen zijn, zodat het oude lied als nieuw klinkt.
Jansma belooft aan het koor van Nederlandse dichters een bijzondere stem toe te
gaan voegen.
Lambert Geytenbeek

De jazzversies van Julio
Gites is een door de Franse uitgever Gallimard samengestelde bloemlezing verhalen
van Julio Cortázar. Een samenraapsel uit twee verschillende bundels, waarbij de
samenhang lelijk verloren gaat. Echter, dat is slechts schijn, zo ontdekte criticus
Julián Garavito. Het personage Luis Funes bracht hem op het spoor. In twee verhalen
komt die naam voor. In een van die twee verhalen pleegt het betreffende personage
zelfmoord. Die onhandige Franse uitgever had uitgerekend dat (later geschreven)
verhaal voorin de bundel gezet. Niet goed voor de logica, maar daardoor liet Garavito
zich niet misleiden: de constante, de rode draad, was gevonden.
Hiervan kijkt Cortázar op: hij had zich niet gerealiseerd dezelfde naam vaker
gebruikt te hebben, maar moet Garavito gelijk geven: de familie Funes in het andere
verhaal had wel degelijk een telg met de naam Luis. De vondst zet hem aan het
denken: misschien wás de ene Luis inderdaad de andere, misschien is er een verband
dat hij niet gezien had: ‘ik haardig verbaasd want mijn verhalen zijn altijd met enige
regelmaat als kokosnoten op mijn hoofd gevallen en ten slotte verzameld in drie of
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vier manden waar ze goed op hun plaats lijken te zijn behalve dat er nu volgens
Garavito niets minder dan een draad is die ze heimelijk verbindt en dat stoort me
want kokosnoten hebben me altijd hoogst onafhankelijke vruchten geleken die
afzonderlijk aan palmbomen groeien en vallen wanneer ze daar zin in hebben.’
Reis om de dag in tachtig werelden is de vertaling van een bloemlezing die Gallimard
in 1980 maakte uit twee verhalenbundels. Die wetenschap zal de lezer er niet van
weerhouden bij het lezen naar een rode draad te zoeken. En terecht. Er is van alles
te vinden: jazz, reizen, de relatie werkelijkheid-kunst, de spiegeling tussen deel 1 en
deel 2: materie-antimaterie, de kat Theodor W. Adorno, variaties op de naam Julio
(Jules, Julian, Juliet, et cetera) en zelfs de illustraties. Maar op bladzijde 187 wordt
die nijverige en nauwkeurige lezer - in naam van Julian Garavito - gecorrigeerd. Het
boek is een mandje vol losse, hoogst onafhankelijke kokosnoten, niets meer & niets
minder.

Jazz
Voor de titel Reis om de dag in tachtig werelden bedankt Cortázar naast Jules Verne
ook Lester Young, die hem met zijn versie van ‘Three little words’ de vrijheid gaf
om op het bekende gegeven te variëren. Jazz was voor Cortázar de inspiratie om te
variëren op een thema: jazz-omwerkingen geven nieu-
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we invalshoeken aan bekende melodieën. Zo is ook Reis om de dag geschreven. De
verhalen zijn jazzversies van bekende (ook eigen) verhalen, of van een film (Louis
Malle's documentaire Calcutta - een broeierig stuk met de fraaie titel ‘Toeristentip’),
van schilderijen (‘Land, genaamd Alechinksy’) en zelfs van jazzmuziek (‘De reis
om de piano van Thelonious Monk’).
Toch is er een bindende factor. Een rode draad tussen de kokosnoten, zo men wil
(maar Cortázar niet). De cronopio. De cronopio is een enthousiasteling. Een idioot
soms, die zich niet stoort aan de wereld of de werkelijkheid. Iemand die niet
voorzichtig is in zijn of haar enthousiasme. Een cronopio spaart geen geestdrift voor
een geslaagd affiche, uit vrees dat er superlatieven te kort schieten voor een Picasso.
Een cronopio durft ‘overdreven’ te doen over een spinneweb in de dauw, zonder lof
in reserve te houden voor de avond dat King Lear wordt opgevoerd. De cronopio
heeft het kinderlijk enthousiamse behouden, en wordt daarom benijd door de mensen
die de onvolwassenheid ‘idiotie’ noemen. Wat moeten ze anders? Zij kunnen niet
meer genieten van het geluid van een eend, omdat ze weten (meer niet) dat
Dietrich-Fischer Dieskau interessanter klinkt. Zij zijn ons medelijden nauwelijks
waard.
Met het enthousiasme van de cronopio worden de verhalen aaneengeregen. Schijnbaar
losse verhalen, over materie en antimaterie, over te weinig gelezen Zuid-Amerikaanse
schrijvers, over zijn eigen romans Rayuela: een hinkelspel en 62 - bouwdoos, over
Louis Armstrong (‘aartscronopio’), Clifford Brown, Charlie Parker, Lester Young,
over het restmateriaal van de jazz, de ‘alternate takes’ (onafgemaakte opnames,
onderbroken sessies, eerdere versies). En in zijn enthousiamse heeft hij veel te
vertellen, er is ruimte tekort voor zijn ideeën. Een voorbeeldje, één van de mooiste:
wie zichzelf kan leren ontwaken in de droom, om in die droom weer in slaap te vallen,
te dromen en te ontwaken, overschrijdt bijzondere grenzen; raakt - als een russisch
poppetje - steeds verder weg van de werkelijkheid, komt steeds dichter bij volmaakte
zelfkennis. Vooral de titel van dit hoofdstuk is een prachtige vondst: ‘Voor een
grotonderzoek aan huis’.
Zo vraagt alles om aandacht: het boek is overvol. De verteller struikelt regelmatig
over zijn verhaal. Soms bijna letterlijk: dan haalt hij het eind van de zin niet. Het
bezorgt de lezer ademnood, maar grondige lezing, eh, nu ja, loont. Een verhaal dat
uit halve zinnen bestaat, is niet steeds even begrijpelijk, maar wel bijzonder suggestief:
‘De eerste om mij te beschuldigen was
(Ik zal hem hebben gebeten, bijten in de liefde is niet
Nu weet ik dat als de ochtend komt waarop ik
De moed zal hem ontbreken om de toort voor te brengen naar
[...]
Ik zal tot het einde naar dat raam kijken terwijl
Ik zal hem tot het einde bijten, bijten in de liefde is niet zo’ (uit: ‘De brandstapel met een’)

Krokodillen
Een fraai onlogisch artikel is ‘Over de uitroeiing van krokodillen in Auvergne’.
Cortázar verhaalt op documentaire wijze over de problemen van de krokodillenjacht:
‘[men weet] van niemand die heeft verklaard ooit een krokodil in Auvergne te hebben
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gezien’. Er is zelfs zo weinig spoor van de krokodil, dat er wel van een complot
sprake móet zijn. Daarom is alles in stelling gebracht. In feite kan men stellen dat er
geen krokodillen meer in Auvergne zijn, zó grondig is de jacht voorbereid.
Een slim, Monty Python-achtig nieuwsbericht. Maar ik ben er niet zeker van dat
het blijft bij dit soort ‘onschuldige’, louter komieke mystificaties. Ik begin een beetje
te vrezen dat de voornoemde Gallimard-bloemlezing Gites niet werkelijk bestaat
(zou de uitgeverij zoiets doen zónder de toestemming van de schrijver te vragen zoals bij De reis om de dag wel gebeurd is?). En misschien verschijnt Luis Funes
wel voor het eerst in Cortázar's oeuvre op pagina 187 van dit boek en is Julián
Garavito (let ook op de voornaam) pure fictie. En dan is de verbazing van Cortázar
gespeeld. Het zou niet de eerste keer zijn dat hij mystificerende uitspraken over zijn
werk doet.
Het moet alles eenvoudig uit te zoeken zijn, maar ik durf niet zo goed meer. De
reis om de dag in tachtig werelden is weliswaar ‘een boek waarvan alleen de
werkelijkheid en de titel vaststaan’, maar moet de lezer zich daaraan storen?
Bertram Mourits
N.B. Ik heb het toch maar uitgezocht. Garavito, Funes, de bundel, alles bestaat.
Gelukkig maar.
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Het Bedrijf 2
De uitgeverij
‘Boeken uitgeven is het publiek verleiden.’
Charlotte Govaert en Francine Smink
Literaire uitgeverijen hebben een eigen ‘nestgeur’, zoals Theo Sontrop, voormalig
directeur van De Arbeiderspers, dat eens omschreef. Het verschil tussen uitgeverijen
wordt vooral bepaald door het fonds, het geheel van titels dat een uitgeverij uitgeeft.
Maar wanneer en waarom worden bepaalde boeken uitgegeven, wie beslist daarover,
op welke gronden? Hoe werkt een uitgever?
In deze tweede aflevering van de serie ‘Het bedrijf’ vertellen twee uitgevers over
hun werk.

Uitgeverij Querido
Querido wordt wel omschreven als een sjiek, oud uitgevershuis, maar van Els van
Eeden, directie-assistente van Querido, mag dat sjiek er wel af. Met onder andere
De Arbeiderspers vormt Querido de uitgeversgroep Singel 262, die zelf weer
onderdeel is van de Weekbladpers. Op een aantal gezamenlijke faciliteiten na, zoals
de boekhouding en de verkoop, werken de uitgeverijen van Singel 262 zelfstandig.
Querido geeft voornamelijk Nederlandse literaire werken en (vertaalde) kinderboeken
uit. Een greep uit de fondslijst: Gerrit Achterberg, Hella Haasse, P.F. Thomése, C.O.
Jellema, Marita Mathijsen, Gerrit Krol, Theun de Vries. De pockets van Querido, de
Salamanders, zijn de oudste reeks in Nederland. In de serie Moderne Klassieken
worden wel vertaalde boeken uitgegeven, maar de nadruk ligt op Nederlandse werken.
Directeur Ary Langbroek werkt samen met twee hoofdredacteuren, waarvan er
één de kinderboeken voor zijn rekening neemt en een deel van het prozafonds, en
de ander de poëzie, secundaire literatuur en de andere helft van het prozafonds. De
taak van de hoofdredacteuren bestaat uit het begeleiden van auteurs en het lezen van
manuscripten. Langbroek: ‘Wanneer de betreffende hoofdredacteur en ik een boek
goed vinden, dan geven we het uit. De verwachting of iets commercieel een succes
wordt speelt daarbij geen rol’. In een interview in de NRC zei hij: ‘Wanneer ik een
manuscript onder ogen krijg, heb ik geen idee of het verkoopt, ik weet alleen: dit
vind ik mooi of dit vind ik niet mooi.’ Kenmerkend voor Querido noemt Langbroek
de vertrouwensrelatie met de auteurs. Alle auteurs krijgen evenveel aandacht, hoewel
de één daar meer behoefte aan heeft dan de ander. Sommigen laten een manuscript
al in een vroeg stadium lezen, anderen leveren het kant en klaar in. Langbroek vindt
het belangrijk eerlijk te zijn tegen zijn auteurs; als een manuscript niet deugt zegt hij
dat, hoe pijnlijk dat - zeker voor gevestigde schrijvers - ook is. Twee à drie keer per
jaar wordt werk van een eigen schrijver geweigerd. ‘Je moet je schrijvers een beetje
beschermen. Soms hebben ze geen idee van de kwaliteit van hun laatste werk, vinden
ze het zwakker dan wat ze twee jaar geleden gedaan hebben. Maar de meesten vinden
hun meest recente boek het mooist.’
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De Wereldbibliotheek
Anders dan bij Querido bestaat het literaire fonds van de Wereldbibliotheek voor het
overgrote deel uit vertaalde literatuur. Dit is niet van oudsher het geval; het eerste
boek dat uitgegeven werd was Sara Burgerhart. Behalve literatuur geeft de
Wereldbibliotheek non-fictie uit; een geschiedenisserie, een serie over filosofie en
de reeks Wetenschap. Fictie neemt de grootste plaats in. Bekende auteurs van de
Wereldbibliotheek zijn Isabel Allende en Alberto Moravia.
Wat het eerst opvalt aan de boeken van de Wereldbibliotheek is de uniforme
vormgeving. Directeur en eigenaar Joos Kat: ‘In 1984 heb ik Joost van de Woestijne
gevraagd om met een stijl te komen waar ik twintig jaar mee toe kon.’ Hij gelooft
dat die uniforme vormgeving één van de sterke punten van zijn uitgeefbeleid is.
In de loop der jaren verzamelde Kat een groep van lezers om zich heen, die
buitenlandse boeken leest die eventueel in aanmerking komen voor vertaling. Hun
bevindingen noteren zij in een leesrapport. Zelf leest hij, indien voorhanden, een
Engelse of Duitse vertaling, omdat hij anders geheel afhankelijk zou
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zijn van het oordeel van andere mensen. Kat geeft een boek uit wanneer de
leesrapporten positief zijn én hij een bevredigend antwoord krijgt op de vraag: ‘Wat
wordt de Nederlandse cultuur er beter van als dit boek vertaald wordt’. De plaats die
een boek in de eigen cultuur inneemt is voor Kat nooit reden om uit te geven.
Wanneer een uitgever een buitenlands boek uit wil geven, moet hij de rechten van
dat boek kopen. Hij doet daartoe een bod aan de auteur of diens vertegenwoordiger,
de literaire agent. Slechts twee à drie procent van het totale aantal buitenlandse boeken
dat jaarlijks bij de Wereldbibliotheek gelezen en beoordeeld wordt is interessant
genoeg. De bedragen die voor de rechten betaald worden lopen uit-een van f 3.000.tot f 25.000.-, het hoogste dat Kat ooit betaalde. ‘Maar,’ zegt hij, ‘The sky is the
limit.’
Kat wil de vertaling zo snel mogelijk na de oorspronkelijke uitgave laten
verschijnen, maar dat lukt zelden. ‘Het komt maar één keer per jaar voor dat een
vertaling op tijd binnen is. In het contract dat met de vertaler gesloten wordt is
weliswaar een ontbindende voorwaarde opgenomen, maar als uitgever heb je daar
alleen jezelf mee. Uitgeven is met mensen omgaan die hun creatieve potentie aan
jou lenen, je bent afhankelijk van mensen op een manier die je niet kunt afdwingen.’
Kat probeert zoveel mogelijk persoonlijk kennis te maken met zijn (potentiële)
auteurs, hoewel dat gezien de afstand niet altijd realiseerbaar is. Maar als het even
kan zoekt hij ze op of nodigt hij ze uit. ‘Wij willen een auteur uitgeven, en niet een
boek. Als iemand een goed boek geschreven heeft en met de rest van zijn oeuvre
kunnen we niets, dan hangt hij of zij aan een zijden draad.’ Ook kijkt hij naar de
persoon van de eventueel uit te geven auteur. ‘Je moet ontdekken wat je uit het leven
of de persoonlijkheid van een auteur kunt gebruiken om hem of haar in Nederland
profiel te geven. Uitgeefen verkoopbeleid kun je niet van elkaar scheiden. Een boek
uitgeven is het publiek verleiden tot kennisnemen van een boek en van de auteur.
Boeken horen tenslotte bij de mensen thuis.’

Biechten bij de duivel
Beide uitgevers hebben vertegenwoordigers die contacten met de boekhandels
onderhouden. Langbroek noemt het een voordeel dat Querido deel uitmaakt van
Singel 262, omdat je samen sterker staat tegenover inkoopcombinaties van
boekhandels. ‘De boekhandel is aan het klonteren. De Librisboekhandels, De
bijenkorf, V&D, AKO, de Kluwerboekhandels zijn hele grote klanten die als inkopers
een sterke onderhandelingspositie hebben. Als Libris zegt: “Ik wil dat boek wel
hebben maar met vijftig procent korting”, dan is het buigen of barsten.’ Kat beaamt
dat hij het op dit gebied als zelfstandige uitgever moeilijk heeft. Voor hem zijn juist
de kleine boekhandels van belang. Beide uitgevers zeggen de signalen uit de
boekhandel zeer serieus te nemen. Kat, zelf begonnen als boekverkoper, gaat wel
eens met omslagontwerpen naar een boekhandel. Zelfs ‘uitgeefplannen’ wil hij daar
wel eens bespreken.
Ook de boekenclubs zijn belangrijke afzetkanalen. Theo Sontrop omschreef het
aanbieden van boeken bij een boekenclub eens als ‘bij de duivel te biecht gaan’.
Wanneer een boekenclub een titel in het fonds opneemt, kan de uitgever de oplage
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vergroten. In ruil daarvoor bedingen de boekenclubs hoge kortingen, die tot zeventig
procent kunnen oplopen. Er zijn uitgeverijen die voortbestaan bij de gratie van de
boekenclubs, maar dat is niet het geval bij Querido en de Wereldbibliotheek.

Rampverhalen
Zowel Langbroek als Kat onderhouden zorgvuldig de contacten met literatuur-critici.
Ze zijn beide van mening dat je als uitgever gerust een criticus mag bellen om te
vragen waarom een bepaald boek nog niet gerecenseerd is. Maar of positieve recensies
nu echt zorgen voor een betere verkoop? Het laatste boek van Van der Heijden vloog
de winkels uit, maar Langbroek betwijfelt of dat door de paginagrote recensies kwam.
‘De mensen zaten op dat boek te wachten. In dezelfde tijd verschenen prachtige
besprekingen van Zuidland van P.F. Thomése, maar daar zijn er weinig van verkocht.
Je komt er nooit achter wat de impact van recensies is.’ Kat benadrukt dat de
uitgeverijen ook van belang zijn voor de pers. ‘Hele katernen bestaan bij de gratie
van boekuitgevers.’ Een uitspraak van Fens hangt bij hem aan de muur:
‘Recensie-exemplaren zouden afgeschaft moeten worden uit respect voor het boek.
Een boek hoor je te kopen!’ Kat benadrukt dat mondtot-mond reklame voor een boek
altijd nog de beste reklame is. Hij heeft de neiging te geloven dat een goed boek
zichzelf verkoopt. Maar het heeft wel goede begeleiding nodig, zegt hij, en een
uitgever kan een goed boek zeker verpesten. Over het Van Dis-effect (auteurs die
bij Van Dis aan tafel schuiven hebben hun kostje gekocht) heeft Kat een uitgesproken
mening: het heeft alleen effect als er wat ‘gebeurt’ op het scherm. Hij kent
rampverhalen van uitgevers wier auteur geen enkele indruk maakte, terwijl de herdruk
van het boek al klaar lag.
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Uitgeven en uitgeven
Hoe zien beide uitgevers de toekomst? Ary Langbroek vindt het niet gemakkelijk
iets te zeggen over de ontwikkelingen in uitgeverswereld. De ene uitgever wordt
zelfstandig, andere uitgevers fuseren. Hij signaleert wel een proces van verschraling.
‘Vijftien jaar geleden verkochten we van een gewoon, aardig boek 3.000 exemplaren,
die gingen zo de wereld in, en dat zijn er nu 1.500 of 1.000. Tegenwoordig verkopen
we van minder titels veel meer exemplaren; bestsellers. Per saldo gaat het dus goed.’
Maar: ‘Poëzie had vijftien jaar geleden een oplage van 1.500 en daar verkochten we
er dan 1.200 van, nu maken we een oplage van 750 en daarvan gaan er ongeveer 400
de wereld in. Het is schandelijk en het is niet te doorbreken.’ Ook Kat signaleert de
trend dat uitgeverijen de produktie terugschroeven, en noemt Meulenhoff die van
circa 140 titels terug is gegaan naar ongeveer 80 titels per jaar. Zelf wil hij per jaar
niet meer dan twintig titels uitgeven.
Van C. Buddingh' is de uitspraak dat een uitgever meer om zijn inkomsten denkt
dan om zijn uitgaven. Joos Kat is het daar op twee manieren niet mee eens. ‘Een
uitgever denkt juist heel veel aan zijn uitgaven omdat ze hem zorgen baren. Een
uitgever is een uitgever in twee opzichten: hij geeft geld uit en hij geeft boeken uit.
Als hij geld verdient stopt hij het weer in zijn boeken. Uitgevers worden nooit rijk.’
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Vertaling:
Opdracht - Dedication
Opdracht
De heilloze euvelmoed van weer en wind,
Het woedende verkeer, dood, ziekte, 't eigen
Bestel der wereld zelve - zij bedreigen
Het enige wat mij aan 't leven bindt.
Hierdoor is 't, dat het hart zijn maatslag mist
Bij de gedachte, in de opgeschrikte nachten,
Aan 't kind, dat me elke dood zou doen verachten,
Wanneer ik hem daardoor geborgen wist.
Wat zou het duister van verraad en pijn
Tegen die onbetogen zegen wegen?
Als ik zijn handje in mijn hand voel gelegen
Kan ik niets dan volmaakt gelukkig zijn.
O onmacht van het diepste, voze spijt,
Dat hem mijn liefde steeds niet kan omringen
En engelen met flonkerende klingen
Tot lijfwacht stellen om zijn weerloosheid.
J.C. Bloem
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Dedication
The heathen boldness of the weather, rife
With spite, raging traffic, death, disease, even
The very nature of the world - they threaten
The only thing attaching me to life.
Because of this my heart will miss a beat
When I begin to think, on startled wakenings,
Of him, the child for whom I'd scorn death's reckonings,
If knowing he were safe because of it.
How could the darkness of betrayal and pain
Equal the weight of that unbounded blessing?
When I feel my hand his small hand possessing,
No less than pefect happiness is mine.
O futile sorrow, deepest powerlessness,
That my love cannot circle him forever,
Make swords of angels glistening bright with fervour
Eternal guards of his defencelessness.
J.C. Bloem
Vertaling Maureen Peeck.
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Significa en letterkunde
Theorie en praktijk bij Van Eeden*
Jan Nap
1 Inleiding
‘Een cursus in Significa had alle ellende van de fransche revolutie voorkomen’ schrijft
Frederik van Eeden op 7 juni 1908 in zijn dagboek. Wanneer men weet dat significa
een taal- en begripskritiek is, dan kan men op grond van bovenstaande aantekening
slechts tot twee conclusies komen: ofwel het betreft hier een uitspraak van een
wereldvreemd iemand, ofwel significa is iets heel bijzonders.
Hoewel ten aanzien van Van Eeden beide conclusies in zekere zin enige geldigheid
hebben, kan men zonder reserve stellen dat voor Van Eeden significa hèt antwoord
leek te zijn op tal van maatschappelijke, sociale, religeuze en politieke problemen.
Men dient te bedenken, dat hij zijn dagboekaantekening maakte in een tijd waarin
wereldoorlogen nog onbekend waren en waarin het streven van velen gericht was
op het verbeteren van de verstandhouding tussen zowel volkeren onderling als tussen
de individuen van één volk. De taal zou in dat proces van ‘verbroedering’ een
fundamentele rol moeten spelen.
In het dagboek, de studies en in het letterkundige werk van Van Eeden treft men met
grote regelmaat taalkritische opmerkingen aan in de trant van: de taal schiet te kort
als uitdrukkingsmiddel, mensen begrijpen elkaar niet omdat zij woorden hanteren
in wisselende betekenissen, taal en werkelijkheid zijn verschillende dingen, en
tenslotte: met taal - vooral wetenschappelijke en religieuze - kan men macht
uitoefenen.
Het is uiteraard niet verwonderlijk dat een auteur worstelt met het taalmateriaal. Voor
Van Eeden gaat het echter niet om een probleem dat op zichzelf staat; de
mogelijkheden en onmogelijkheden van de taal hangen nauw samen met zijn
ontologische en epistemologische opvattingen. Anders gezegd: Van Eedens
opvattingen over het Zijn, over hoe de wereld in elkaar steekt en over de manier
waarop de mens van dat alles kennis kan krijgen, staan in direct verband met zijn
taalfilosofie.
Om te begrijpen wat precies de portee is van Van Eedens dagboekaantekening uit
1908 is het van belang om te weten welke plaats die significa in zijn denken, in zijn
poëtica en in zijn werk inneemt. Daartoe wil ik allereerst ingaan op de belangrijke
studie uit 1897 met de veelzeggende titel ‘Redekunstige grondslag van

*

Dit artikel is een bewerking van de lezing die ik op 10 maart 1990 hield voor de Nederlandse
Vereniging van Algemene Literatuurwetenschap te Amsterdam. Ze kwam tot stand in het
kader van het door NWO gesubsidiëerde onderzoek ‘De plaats van de significa in het werk
en de poëtica van Frederik van Eeden’ (Stichting Literatuurwetenschap, projekt nr.
301-179-059).
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verstandhouding’ om vervolgens exemplarisch aan de hand romanpassages enkele
taalkritische en signifische aspecten aan de orde te stellen.

2 Redekunstige grondslag van verstandhouding
In de periode 1893 tot 1897 schrijft Van Eeden de ‘Redekunstige grondslag van
verstandhouding’. De studie vormt een synthese van zijn opvattingen over
werkelijkheid, kennis en taal, zoals hij die in eerdere studies had uiteengezet en
markeert tevens een afsluiting (namelijk afscheid van de Beweging van Tachtig) en
het begin van een nieuwe periode in zijn schrijverschap. De ‘Redekunstige grondslag’
is een poging om - zoals de titel al aangeeft - een bijdrage te leveren tot het creëren
van een betere verstandhouding tussen mensen. Die wordt tot stand gebracht door
taalkritisch inzicht bij de massa; een inzicht dat tevens moet leiden tot kennis van
de hogere werkelijkheid - tot wijsheid dus.
De studie bestaat uit een inleiding, zeven hoofdstukken en een slotwoord. De vorm
van de tekst doet denken aan Spinoza's Ethica: het essay bestaat namelijk vrijwel
geheel uit stellingen, die genummerd zijn van 1 tot en met 156. Soms zijn aan de
stellingen toelichtingen toegevoegd.
Van Eeden streeft met zijn essay twee doelen na. Blijkens zijn dagboek-aantekening
van 21 maart 1896 beschouwt hij de ‘Redekunstige grondslag’ als voorbereiding en
toelichting op zijn letterkundige werk en volgens de inleiding van de studie zèlf is
zij bedoeld om een grondslag van verstandhouding te creëren, die tot doel heeft
misverstanden te elimineren. Uit de inleiding wordt tevens duidelijk voor wie het
essay in eerste instantie geschreven is, namelijk voor degene ‘die in de vlottende
aandoeningen van poëtische beelding en fantasie meent geen genoegzame bevrediging
te kunnen vinden.’ De ‘Redekunstige grondslag’ is dus duidelijk bedoeld voor
diegenen die weliswaar op zoek zijn naar wijsheid, maar met gedichten geen raad
weten en dus behoefte hebben aan een logisch betoog.
Het ‘wijsgeerig essay’, zoals Van Eeden zijn ‘Redekunstige grondslag’ weleens
noemt, bevat drie belangrijke thema's die ik achtereenvolgens kort de revue wil laten
passeren, namelijk werkelijkheid, taal en kennis.
Fundamenteel in de studie is de idee van de gradatie in alle dingen. Hoewel de
werkelijkheid volgens Van Eeden één samenhangend geheel vormt, verschillen de
entiteiten (dingen) in die werkelijkheid onderling onder andere door hun graad van
abstractheid. Het meest abstract zijn getallen en relaties (bij voorbeeld gelijkheid,
groter dan); het meest concreet zijn zielsgewaarwordingen of gevoelens (bij voorbeeld
pijn). Alles in de werkelijkheid neemt ergens tussen die twee extremen een plaats in
op de gradatie-schaal van abstract naar concreet.
Parallel aan de gradatie van abstract naar concreet loopt die van
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onwerkelijk naar reëel. Abstracte dingen bestaan eigenlijk niet, of althans hoogstens
als idee. Zo bestaat volgens Van Eeden het getal ‘drie’ niet; er kunnen alleen ‘drie
dingen’ zijn. Het meest reëel zijn dus de concrete dingen, dat wil zeggen de
gewaarwordingen of gevoelens.
Het abstracte in de werkelijkheid gaat slechts schijnbaar in het concrete over. Men
zou kunnen zeggen: het abstracte krijgt een concrete vulling. Abstract en concreet
blijven echter twee fundamenteel verschillende werkelijkheidsgebieden. Pijn kan
dan ook op twee manieren worden waargenomen: direct als pijn-ervaring, maar ook
indirect via de zintuigen, bij voorbeeld als blauwe plek op de huid. Omdat het concrete
reëler is dan het
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abstracte, is de pijn-ervaring gradueel gezien werkelijker, dan de blauwe plek.
Parallel aan de gradatie in de werkelijkheid loopt volgens Van Eeden de gradatie in
de taal. De meest exacte taal is die van de wiskunde. Deze symbolische taal drukt
abstracte begrippen en relaties uit en kenmerkt zich dan ook door eenduidige
woordbetekenissen en eenvoudige logische relaties. De minst exacte taal is die van
de concrete dingen, dus die van de innerlijke gewaarwordingen of gevoelens. De
karakteristieken van die beeldende taal zijn, behalve de opvallende klankwerking en
meerduidige woordbetekenissen, het veelvuldig beeldgebruik en de afwezigheid van
strikte logica. In tegenstelling tot symbolische taal kan beeldende taal dus niet gebruikt
worden om een voorstelling van of theorie over de werkelijkheid te formuleren.
Beeldende taal geeft direct uitdrukking aan zielsgewaarwordingen, bij voorbeeld
door de uitroep ‘Au!!’, wanneer iemand pijn voelt. Die pijnervaring zou in
symbolische taal slechts indirect door middel van begrippen kunnen worden
uitgedrukt, bij voorbeeld door de uitspraak: ‘Ik heb pijn’.
Tussen de symbolische taal en de beeldende taal zijn oneindig veel taalgradaties en
overgangen. Bovendien: naarmate de taal beeldender wordt, neemt de kans op
misverstanden toe.
Het dagelijkse taalgebruik is volgens Van Eeden meer symbolisch dan beeldend,
omdat de woordbetekenissen door conventie vastgelegd zijn. De dagelijkse taal is
dan ook ongeschikt om diepe zielsgewaarwordingen, zoals religieuze, schoonheidsof liefdesgevoelens tot uitdrukking te brengen. Van Eedens zegt dan ook dat de
massa, die alleen de dagelijkse symbolische taal bezigt, slechts praat. Daartegenover
staat het spreken van hen die in staat zijn beeldende taal te gebruiken en dus de hogere
dingen van het bestaan tot uitdrukking kunnen brengen.
Na Van Eedens uiteenzetting over werkelijkheid en taal volgt een hoofdstuk over
kennis en wetenschap. Hij betoogt daarin, dat er twee soorten kennis bestaan, namelijk
die welke via de zintuigen tot stand komt (indirecte kennis) en die welke door
introspectie tot stand komt (directe kennis). Wetenschappelijke kennis is indirecte
kennis; de wetenschapper probeert op grond van de verzamelde empirische gegevens
een voorstelling van of theorie over de werkelijkheid te maken. Die voorstelling
verschilt dus essentieel van de werkelijkheid zèlf, omdat zij een produkt van de
menselijke geest is. Aangezien de zintuiglijk waarneembare gegevens relatief abstract
zijn, kunnen theorieën in symbolische taal geformuleerd worden.
Indirecte - dus wetenschappelijke - kennis is minder zeker dan directe, introspectieve
kennis. Immers: als ik pijn voel, weet ik zeker dat er pijn is, maar wanneer ik een
blauwe plek zie, is dat nog geen bewijs voor de aanwezigheid van pijn.
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Omdat minder zekere kennis minder reëel is dan zekere kennis, is volgens Van Eeden
wetenschappelijke kennis ondergeschikt aan intuïtieve. Wanneer dit gegeven nu
gekoppeld wordt aan Van Eedens idee van de taalgradatie dan volgt daaruit, dat de
meest zekere en reële kennis (de intuïtieve) alleen in de meest ‘onzekere’ - want
beeldende - taal kan worden weergegeven.
Om het hoogste dat er in de mens leeft (dus die intuïtieve, zekere kennis, die eigenlijk
wijsheid is) te kunnen uitdrukkken, moet men niet alleen beschikken over een
fijngevoelige, harmonische en dus schone ziel, maar bovendien over een bijzonder
ontwikkeld taalgevoel. Volgens Van Eeden voldoen alleen de dichters aan beide
eisen; alleen zij zijn dus tot spreken in staat. De ‘Redekunstige grondslag van
verstandhouding’ blijkt dus uiteindelijk een filosofische onderbouwing van het
dichterschap te zijn.
Waarom is Van Eedens essay nu ‘signifisch’? Typerend voor de signifische
taalfilosofie is het introspectief-psychologische uitgangspunt dat nauw samenhangt
met het beginsel van de taalgradatie. Voor de significus zijn alle begrippen in zekere
zin aan elkaar verwant; wiskundige en emotionele uitspraken verschillen slechts
gradueel van elkaar, aangezien aan beide soorten uitspraken informatieve, emotionele
en wils-aspecten onderscheiden kunnen worden.
In ongeveer dezelfde periode als waarin Van Eeden aan zijn ‘Redekunstige grondslag’
schrijft, werkt hij ook aan Het Lied van Schijn en Wezen, dat als de poëtische pendant
van het taalfilosofische essay beschouwd kan worden. Deel I en de eerste twee Zangen
van deel II bevatten dan ook tal van ideeën die soms vrijwel letterlijk in de
‘Redekunstige grondslag’ terug te vinden zijn. In zekere zin heeft Van Eeden dus
zelf uitvoering gegeven aan hetgeen hij in de ‘Redekunstige grondslag’ uiteenzet:
voor de wijze en taalgevoelige medemens geeft hij wijsheid in poëzie; voor de wat
minder taalkritische en gevoelige mens geeft hij kennis via het betoog.
Na deze summiere weergave van de belangrijkste elementen uit de ‘Redekunstige
grondslag’ wil ik op exemplarische wijze aan de hand van De kleine Johannes III
de verwerking van enkele signifische ideeën van Van Eeden in zijn letterkundig werk
demonstreren.

3 Significa in De kleine Johannes III (1906)
Voor de nu volgende bespreking van de taalkritische elementen in De kleine Johannes
III zijn de verwikkelingen in de roman nauwelijks van belang. Ik volsta dan ook met
opmerking dat Johannes met Markus Vis, een wat oudere scharensliep, door de
wereld trekt en tal van avonturen beleeft. Markus - in wie men veel van de auteur
Van Eeden kan herkennen - is Johannes' ‘geestelijk leidsman’; hij is een soort
Christus-figuur die op
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principiële wijze partij kiest voor liefde, rechtvaardigheid en wijsheid en als gevolg
daarvan in conflict komt met verschillende instituties, zoals de kerk, de politiek en
het koningshuis.
Zo kritiseert deze Markus Vis in De kleine Johannes III verschillende keren het
katholicisme. Die kritiek sluit nauw aan bij een idee uit de ‘Redekunstige grondslag’,
namelijk de opvatting dat zekerheid en waarheid kenmerken van de intuïtieve kennis
zijn, niet van wetenschappelijke theorieën. Markus stelt, dat God alleen via de intuïtie
direct gekend kan worden. Essentieel daarbij is nu, dat ieder mens de vrijheid heeft
om te handelen naar eigen geweten, voorzover die stem begrepen wordt als door
God geïnspireerd. De katholieke kerk wijst een dergelijk intuïtief geloof af en houdt
de mensheid haar wetten en leerstellingen voor. Daaraan kleven volgens Markus
twee fundamentele bezwaren: de mens kan met zijn beperkte verstand God niet
begrijpen en bovendien is het onmogelijk om Gods wijsheid in taal vast te leggen:
‘Meent gij, onzinnigen, dat de wijsheid des Eeuwigen kan bevat worden in een kerker
van beschreven en bedrukt papier? [...] Als stromend water is Gods wijsheid, het is
u gezegd. Eeuwig wisselend, eeuwig dezelfde, kan geen vast woord zijn vlottende
wijsheid beelden.’
Wijsheid kan niet in de symbolische taal van een betoog tot uitdrukking gebracht
worden; hoogstens in de beeldende taal van de kunstenaar. Markus stelt dan ook dat
in een schuchter gestameld woord van een heidenkind weleens meer wijsheid van
God zou kunnen steken, dan in de decreten, bullen en concilies van de Kerk.
Als Markus ter observatie wordt opgenomen in het krankzinnigengesticht wordt hij
ondervraagd door dr. Cijfer en prof. dr. Bommeldoos. In dat gesprek heeft Van Eeden
veel signifisch gedachtengoed verwerkt. Ook het probleem van de relatie tussen de
levende werkelijkheid en de weergave daarvan in taal keert erin terug. Markus merkt
in dit verband op, dat begripsonderscheidingen ontstaan door het denken, maar
feitelijk geen deel uitmaken van de werkelijkheid. Hij zegt:
‘Maar gij maakt de vaste scheidingen in uw onverstand, de dode geschriften, de dode
woorden, en meent er het levende mee te kunnen vatten.’
Met andere woorden: de taal maakt een ondeelbare, eindeloos in beweging zijnde
en uit vloeiende gradaties bestaande werkelijkheid fragmentarisch. Daarbij ontstaat
het gevaar waarop Van Eeden al in de ‘Redekunstige grondslag’ wees, namelijk dat
men de rigide voorstelling of theorie van de werkelijkheid verwart met de bewegende
werkelijkheid zelf. Dr. Cijfer en prof. dr. Bommeldoos hebben daar patent op. Hun
materialistische theorieën hebben geen betrekking op de werkelijkheid, maar op
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talige voorstellingen van die werkelijkheid. Niet alleen dit inzicht ontbreekt hun,
maar tevens het inzicht in de onvolkomenheden van de taal.
Het is vooral Bommeldoos die door Van Eeden geportretteerd wordt als een specimen
van de meest verachtelijke soort wetenschappers die denkbaar is, namelijk de
materialistische. Bommeldoos - zonder twijfel geïnspireerd op de Nederlandse filosoof
en Hegel-aanhanger Bolland - is een arrogante, zelfingenomen en humorloze
professor. Hij is ‘ontzaglijk geleerd’, spreekt ‘Grieks als water’, heeft alle denkbare
wijsgerige stelsels onder de knie, heeft het gehele werk van Ph.A.P. Theophrastus
Bombastus ab Hohenheim - ongetijfeld Van Eedens eufemisme voor Hegel - gelezen
en hij vertoont bovendien de neiging om alleen naar zichzelf te luisteren en om
mensen die hem tegenspreken voor ‘weet-niet’ uit te maken of te bombarderen met
onbegrijpelijke en indrukwekkende frasen. Taal is voor hem - bewust of onbewust
- een machtsmiddel.
Tijdens het gesprek in het krankzinnigengesticht komen behalve de relatie ‘taal’ ‘werkelijkheid’ nog twee andere typisch signifische thema's aan de orde: het verschil
tussen praten en spreken en de relatie tussen vraag en antwoord. Wanneer Markus
tijdens het verhoor weigert te antwoorden, neemt Bommeldoos het gesprek over en
zegt dat hij geheel ‘rechtuit’ met Markus zal spreken. In de passage die volgt, wordt
de verhouding ‘praten-spreken’ duidelijk:
‘Kan ik niet?’ vroeg Bommeldoos. ‘Wat kan ik niet?’
‘Spreken,’ zeide Markus.
‘Kan ik niet spreken? Wel! Wel! kan ik niet spreken? Collega! wil je misschien
even noteren. Ik kan niet spreken, zeg je? En wat doe ik dan nu?’
‘Stamelen,’ zei Markus.
‘Juist! Juist! alle mensen stamelen. De dokter stamelt en ik stamel, en Hegel
stamelde en Kant stamelde...’
‘Zo is het,’ zeide Markus.
‘Alleen de heer Vis, die kan spreken, is het zo niet?’
‘Met u niet,’ zeide Markus. ‘Om te kunnen spreken moet men een hoorder hebben,
die kan verstaan.’
Bommeldoos wordt in dubbel opzicht gediskwalificeerd. Dat hij niet werkelijk kan
spréken, is niet verbazingwekkend want om te kunnen spreken is wijsheid dichterlijke wijsheid - nodig. Bommeldoos wéét weliswaar veel, maar - om Van
Eeden te citeren - ‘Veelheid van kennis is nog wijsheid niet’, hetgeen onder andere
blijkt uit het feit dat Bommeldoos zijn eigen theorieën over de werkelijkheid voor
de werkelijkheid zèlf houdt. Een ernstige verwarring van denken en zijn. Bommeldoos
kan niet alleen ‘niet spréken’; hij kan zelfs niet eens práten; volgens Markus stamelt
hij. Bovendien is de professor niet in staat werkelijk te luisteren.
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Het ontbreken van een taalkritische instelling, het zich niet bewust zijn van de
gebrekkigheden en de tekortkomingen in de menselijke taal en communicatie maken
Bommeldoos ongeschikt als gesprekspartner. Bommeldoos - geïrriteerd door zoveel
vermeende arrogantie - vraagt aan Markus wie hij dan eigenlijk wel niet is: een
profeet, een koning - God zelf, misschien? De scharensliep reageert niet.
‘Waarom antwoord je nu niet?’
‘Omdat ik niet gevraagd wordt.’
‘Word je niet gevraagd? En wat doe ik dan nu?’
‘Raaskallen,’ zei Markus.
Markus geeft geen antwoord op de vraag wie hij eigenlijk is. Bommeldoos is
verontwaardigd over de belediging door Markus. Cijfer verzoekt de scharensliep wat
meer respect te hebben voor de wetenschap. Na Markus' opmerking dat wijsheid het
leed dragelijk maakt, slaat de wetenschapper Bommeldoos terug: ‘Altijd die
beeldspraak!’ zei Bommeldoos. ‘Beelden bewijzen niets. Een zwak kinderlijk verstand
werkt altijd met beelden. De wetenschap vraagt zuivere rede, en logische
bewijsgronden.’
De professor doet Markus' opmerkingen af als onwetenschappelijke praat van een
zwakbegaafde. Toch blijkt de troefkaart van Bommeldoos minder sterk dan hij
vermoedt. Ongeveer acht jaar eerder had Van Eeden in de ‘Redekunstige grondslag’
al opgemerkt:
‘Beelden bewijzen niet’, zei mij eens een filosoof. Hij bedoelde niet taalbeelden,
maar analogieën. Wij kunnen ze geen van beide missen.
Markus legt uit, dat de mens juist niets anders heeft dan beelden. Die beelden zijn
een bericht van God. Kennis van die beelden is dus echte wijsheid. Daarvoor heeft
Markus zeker eerbied, zo verzekert hij de professor. Het wetenschappelijke werk
van Bommeldoos is echter onbevredigend, omdat de professor onvolkomen vragen
stelt die slechts onvolkomen of zelfs zinledige antwoorden opleveren. Bommeldoos
houdt zich immers alleen met theorieën, produkten van het denken bezig, in plaats
van met de werkelijkheid.
Zekere kennis kan niet gevonden worden in woorden, in bewijzen, in theorieën kortom: in alles wat in symbolische taal gesteld is. Bommeldoos verweert zich
opnieuw; natuurlijk weet hij dat zelf ook wel, hij heeft tenslotte zelf geschreven over
‘de logische noodzaak ener onbegrijpbare bestaansgrond der ware werkelijkheid’!
Markus' reactie is opnieuw dodelijk:
‘Ervan spreken is nog niet beseffen, [...]. En er zó van spreken is bewijzen niet te
beseffen.’
Markus zegt dan ook, dat de beide wetenschappers zélf de
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grenzen stellen en de dood creëren met hun zieke en rottende woorden. De enige
oplossing is volgens hem een kritische bezinning op de taal die ze hanteren. Hiertoe
moet een nieuwe wetenschap in het leven geroepen worden:
‘Reinigt uw gedachten en uw woorden. Doet het vuil weg, dat is: het overtollige.
Maakt een wetenschap des woords, zoals gij een wetenschap der sterren hebt gemaakt,
zo nauwkeurig en aandachtig. Gij hebt door de samenwerking en de verbroedering
onder de wijzen een leer der verhoudingen gemaakt, die mathesis heet. Maakt zo een
leer der betekenissen, want gij werpt met woorden in 't wilde naar het schoonste en
tederste leven, zoals kinders vlinders willen vangen met mutsen en tassen.’
Markus pleit hier voor een wetenschappelijke beoefening van de significa. Hieruit
blijkt dat Van Eeden zijn aanvankelijke standpunt in de ‘Redekunstige grondslag’,
dat alleen dichters het recht tot taalzuivering en -verbetering hebben, heeft laten
varen en meent dat ook de wetenschap wellicht een zinvolle bijdrage zou kunnen
leveren aan een verbetering van de verstandhouding tussen de mensen. De resultaten
van die nieuwe wetenschap zullen overweldigend zijn. Markus merkt daarover op:
‘En door de verbroedering en de samenwerking zult gij dan vragen stellen, waarop
de antwoorden u zullen toeklinken als openbaring en evangelie. Helder, heugelijk,
wonderbaar.’

4 Slot
In het licht van het voorafgaande klinkt Van Eedens uitspraak over de significa en
de Franse revolutie misschien wat minder ridicuul. Zeker wanneer men bedenkt, dat
Van Eeden zich na 1900 ontpopt als de propagandist van de ‘leer der
verstandhoudingsmiddelen’. Hij ziet zich dan geplaatst voor het dilemma dat hij in
de ‘Redekunstige grondslag’ al had aangeduid: de hoogste wijsheid geven in poëzie
èn wellicht niet begrepen worden, of consessies doen aan de massa en de mindere
wijsheid - kennis, dus - in begrijpelijke betogen uiteen te zetten.
In zijn letterkundige werk kiest Van Eeden uiteindelijk in veel gevallen voor een
mengvorm. Omdat die kunst te veel betoog en idee bevat, is er geen waardering voor
en omdat ze te veel poëzie in zich heeft, wordt de intentie vaak misverstaan. Van
Eeden voelt zich als gevolg hiervan miskend als dichter en onbegrepen als denker;
hij trapt zelf in de val waar hij zijn lezers in de ‘Redekunstige grondslag’ zo voor
had gewaarschuwd, namelijk niet te proberen om de hoogste wijsheid door middel
van logische, symbolische taal in voorstelling te brengen.
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recensie
Mannen en maagden in Hollands tuin
Arie Jan Gelderblom, Mannen en maagden in Hollands tuin: interpretatieve
studies van Nederlandse letterkunde 1575-1781. Amsterdam, Thesis
Publishers. Ook verschenen als proefschrift, Rijksuniversiteit Utrecht,
1991.
Mannen en maagden in Hollands tuin. De titel is net iets te mooi om de indruk te
wekken dat het hier gaat om een bedenkelijke Nederlandse inzending voor een
internationaal filmfestival: het is de aanlokkelijke titel van het proefschrift van Arie
Jan Gelderblom. Maar ook zij die hopen op de analyse van een dartel spektakel tussen
de geraniums en de gladiolen, dienen zich te vergewissen van de ondertitel:
Interpretatieve studies van Nederlandse letterkunde 1575-1781.
Gelderblom is renaissancist en zijn artikelen omspannen derhalve het tijdperk van
de renaissance. Eén artikel is nieuw, de zeven andere zijn reeds eerder verschenen
in de periode 1979-1991. Ze behandelen verschillende onderwerpen. Gelderblom
schrijft in zijn inleiding: ‘Ze dienden zich aan, maar waarom ze me zo boeiden, kan
ik niet altijd verklaren. Ik signaleer een paar onderlinge overeenkomsten: liedboeken,
gedichten over buitenleven en polder, interessante auteurs, maar dat is niet afdoende.
Misschien dit: de onderzochte teksten wilden meer dan alleen gelezen of gezongen
worden. Ze wilden, al uitbeeldend, de werkelijkheid een beetje veranderen, maar
kwamen daar niet altijd rond voor uit.’ (p. 12)
Mannen en maagden is een bundel interpretatieve studies. Deze studies willen
tonen welke reacties en reflecties er op hun onderwerpen zijn in de negentiende- en
twintigste-eeuwse literatuurge-schiedenis. Daarnaast willen ze ‘door uitleg en
verduidelijking laten zien dat hun onderwerpen méér betekenissen mogelijk maken
dan men tot dusver aannam.’ (p. 9) Gelderblom interpreteert ze op grond van, zoals
hij schrijft, hun tekst en hun context.
Hij opteert daarbij doorgaans niet voor kleine, voorzichtige stapjes voorwaarts.
Dat wil echter niet zeggen dat hij er zomaar in het wilde weg op los fantaseert: ‘In
de volgende acht hoofdstukken heb ik teksten in contexten geplaatst, me ervan bewust
dat de context niet bestaat en dat ik alle contexten nooit kan kennen. [...] Hierna
confronteer ik teksten, om ze te kunnen interpreteren, met een of meer contexten;
niet steeds met dezelfde, meestal met meer dan een tegelijk, maar altijd is de gebruikte
context herkenbaar en benoembaar.’ (p. 10)
En dat is ook zo. Op zoek naar een betekenis van een tekst gooit Gelderblom het
roer soms 180 graden om ten opzichte van zijn voorgangers, maar hij zal nooit nalaten
te vermelden op basis waarvan hij dit doet. Het gebeurt nu eens door middel van een
lang betoog (‘De maagd en de mannen’, p. 79-93) dan weer kort en zeer expliciet.
In ‘De identiteit van een grijze dutter’ (p. 41-46) verantwoordt hij bij voorbeeld een
interpretatie van een motief uit Constantijn Huygens' Voorhout (een oude man zit
aan de haard en richt zich in lovende bewoordingen tot de dichter). Een interpretatie
vanuit de iconologie: ‘De Nederlandse prent- en schilderkunst van de zestiende en
zeventiende eeuw beeldt nogal eens een oude man af die met Huygens' grijze baas
enige verwantschap vertoont, en dat niet alleen op het eerste gezicht. Men constatere
zelf de gelijkenis aan de hand van de illustraties in een tentoonstellingscatalogus uit
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1977: E. van Straaten: Koud tot op het bot. De verbeelding van de winter in de
zestiende en zeventiende eeuw in de Nederlanden. Van Straaten laat duidelijk zien
hoe een oude man, omgeven door leeftocht, in het barre seizoen zich warmend aan
een haardvuur, in de iconologie een bekende uitbeelding is van de winter.’ (p. 42)
Vervolgens neemt Gelderblom zijn lezer mee op de weg waarlangs zijn interpretatie
zich ontwikkelt. In het eerste artikel, ‘Rust na lust’ (p. 13-40), het enige dat speciaal
voor dit proefschrift geschreven is, levert dat een spannend betoog op. Coornherts
Lied-boeck (1575) wordt geconfronteerd met de biografische context en de context
van de contemporaine artistieke produktie en receptie die het mogelijk maakt ‘literaire
teksten te lezen tegen de achtergrond van de systemen van literaire conventies die
vigeerden in de tijd dat de teksten werden geschreven.’ (p.10) Gelderblom laat met
behulp hiervan zien dat, in tegenstelling tot wat Stuiveling en Bonger beweren, er
sprake is van een samen-
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hang en doelbewuste ordening van de 55 liederen waaruit het Lied-boeck bestaat.
De lezer ‘wandelt’ met hem door het Lied-boeck en vindt zo opeenvolgende
argumenten die pleiten voor Gelderbloms zienswijze.
Toch zal de lezer zich misschien niet op alle momenten kunnen verenigen met de
context die Gelderblom kiest of het resultaat daarvan. Dat is ook niet zijn bedoeling:
‘de beoefening van de literatuurhistorie is sterk afhankelijk van het “gesprek met de
vorigen”. Dat “gesprek” moet steeds opnieuw worden gevoerd, omdat opvattingen
over literatuur voortdurend veranderen. Dit boek streeft daarbij niet in de eerste plaats
naar een definitieve fixering van eigen conclusies, maar wil op zijn beurt nieuwe
reacties en reflecties uitlokken.’ (p. 9) Gelderblom ziet dit gesprek als een serieuze
aangelegenheid, niet als een eerste mogelijkheid tot spuien van kritiek ter
verheerlijking van des onderzoekers ik. Wanneer hij bij voorbeeld een poging doet
tot ‘een observatie die de mythe van Constantijn Huygens als “zoon van het volk
van Nederland” bij haar wortels betrapt’ (p. 50) laat hij zich allerminst verleiden tot
voor de hand liggende cheap shots en een melig onderuit halen van zijn ‘vorigen’.
Die totale afwezigheid van egocentrisme en van een geforceerd populair toontje
zorgt ervoor dat je als lezer snel sympathie opvat voor Gelderbloms visie en daarbij
is diezelfde afwezigheid een van de redenen dat Mannen en maagden in Hollands
tuin een bijzonder prettig leesbaar boek is. Gelderbloms stijl vloeit als olie, zijn uitleg
is duidelijk en zijn beweringen zijn direct controleerbaar (ondanks de afwezigheid
van het tegenwoordig bijna obligate notenapparaat van monstrueuze omvang, dat
vaak de indruk wekt te willen zeggen: ‘Kijk eens hoe WAAR het is wat er in dit boek
geschreven wordt!’). De onderwerpen van de artikelen vormen geen directe eenheid
(al duiken de door de schrijver aangegeven elementen inderdaad diverse malen op)
en de lezer wordt een aantal keren (maar niet altijd) van de hak op de tak gezet.
Een dergelijke opzet van een proefschrift is nieuw voor de letterenstudies. Wie
naar een andere eenheid zoekt dan het tijdperk dat door het proefschrift wordt omvat,
vindt die hier in de werkwijze en in de al genoemde reakties en reflecties op de
literatuurgeschiedenis. Ze geven samen een goede en boeiende indruk hoe deze
literatuurgeschiedenis een aanvechtbaar of onvolledig beeld kan vormen van zijn
literatuur.
Een tweede verdienste van dit proefschrift is dat het Gelderbloms interpretatieve
studies, eerst verspreid over zes verschillende boeken en tijdschriften, in één band
brengt, onder het toeziend oog van de maagd (?) op het omslag. Want of je ze nu
allemaal even goed vindt of niet, het lezen van Mannen en maagden leidt tot het
besef dat een literair werk uit de Renaissance steeds met andere ogen bekeken kan
worden, niet alleen als museumstuk, maar als een kunstwerk dat ook in onze tijd nog
even goed kan ontroeren of de fantasie kan prikkelen als een modern boek. Zoals
men bij voorbeeld ook de zogenaamde ‘oude’ muziek van (ik doe maar een greep)
Monteverdi, Charpentier, Bach en Sweelinck telkens weer kan blijven uitvoeren, in
steeds andere interpretaties en uitvoeringspraktijken die niet iedereen mooi hoeft te
vinden, maar die er wel voor zorgen dat ze niet in de vergetelheid verdwijnt.
Hein van Eekert

Groeten uit Nijmegen
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Het plezier van de tekst. Vijf letterkundige bijdragen Siem Bakker et. al.
Uitgeverij Quine - Nijmeegse reeks dl. 3. f 24,75. ISBN 90-73042-05-4.
Het plezier van de tekst - door vier onderzoekers van de Nijmeegse universiteit
gekozen tot titel voor een bundeltje letterkundige bijdragen voor een groter publiek
- is onlosmakelijk verbonden aan de naam van Roland Barthes. In 1973 publiceerde
hij Le plaisir du texte, door de Nederlandse vertaling terecht aangeduid als de ‘klassiek
geworden verdediging van het plezier van de tekst tegen de onverschillige bejegening
door de wetenschap en de liefdeloze puriteinse behandeling door de ideologie.’ ‘Het
plezier van de tekst’ is een dubbelzinnige uitdrukking. Het brengt de geijkte betekenis
van ‘tekst’ aan het wankelen: de tekst wordt een instantie die zowel plezier bezorgt
aan
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degene die hem leest, als plezier heeft in zichzelf, plezier produceert. Hij is actief en
passief tegelijkertijd, subject en object. De tekst is niet langer meer het willoze
onderwerp van studie, maar kent én geeft genot, verlangens en plezier (lust). Dit is
ongeveer wat Barthes voor ogen zweefde toen hij Le plaisir du texte schreef. Ik
schrijf: ‘voor ogen zweefde’, omdat ook Barthes niet precies wist, en ook niet precies
wilde definiëren wat dat plezier, de lust, het genot, het verlangen en niet te vergeten:
de tekst, zijn:
‘Als ik met plezier deze zin, dat verhaal of dit woord lees, dan komt dat doordat zij
in plezier geschreven zijn (dit plezier is niet in tegenspraak met het gesteun van de
schrijver). Maar het tegendeel? In het plezier schrijven, verzekert dat mij - mij, de
schrijver - van het plezier van mijn lezer? Geenszins. Die lezer moet ik zoeken
(“versieren”) zonder te weten waar hij is. Een ruimte van genot wordt zo gecreëerd.
Niet de “persoon” van de ander heb ik nodig, maar de ruimte: de mogelijkheid van
een dialectiek van het verlangen, van een onvoorspelbaarheid van het genot: opdat
de kaarten niet geschud zijn, opdat het tot een spel komt’ (p. 8/9).
Met deze ‘betekenis’ van Barthes in mijn achterhoofd en nieuwsgierig naar hoe men
het grotere publiek wilde bereiken, begon ik aan Het plezier van de tekst. Een vijftal
letterkundige bijdragen over Vestdijk, Krol, Hermans, Boon en Gerhardt. Ik
verwachtte spel, spanning, plezier, dialectiek, kortom: een creatieve, oorspronkelijke
omgang met de tekst. (Hoewel het woord ‘omgang’ niet helemaal juist gekozen is:
het suggereert een eenzijdige omgang van de lezer met de tekst. De tekst gaat ook
met de lezer om. ‘Uitwisseling’ is wellicht beter.) Ik vermoedde al dat het niet
helemaal in de trant van Barthes geschreven zou zijn: Nijmegen is geen Parijs en
bovendien is het behoorlijk vaag hoe Barthes zich een tekst over een andere tekst
voorstelt, waarin het verlangen en de dialectiek tussen alle betrokkenen de ruimte
krijgen. Er werd - opmerkelijk genoeg - ook nergens gerefereerd aan Barthes. Maar
waar ik in ieder geval op mocht rekenen waren plezierig leesbare teksten: niet voor
niets stond er in het ‘Woord vooraf’ dat de onderzoekers

proberen ‘de lezer te laten delen in het plezier van de tekst.’
Ik begon met het opstel van Siem Bakker. Niet het eerste van de bundel, maar
over een onderwerp dat mijn voorkeur en interesse heeft: Hermans. Het begin is niet
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veelbelovend en zeker niet spannend. Na de eerste zin lezen we reeds: ‘Er mag in
dit soort romans bij wijze van spreken geen mus van het dak vallen zonder dat het
een gevolg heeft. Het mag alleen geen gevolgen hebben, wanneer het de bedoeling
van de auteur is.... - waarom zou ik verder citeren? De eerste de beste eerstejaars
Nederlands kan invullen wat het vervolg van deze frase zal zijn geweest. Weinig
oorspronkelijk van Bakker. Maar een nieuwe verwachting dient zich aan:
waarschijnlijk zal Bakker na dit in alle opzichten clichématige begin - zo lezen we
even verderop dat de romanschrijver volgens Hermans ‘een orde, zijn hoogst
persoonlijke orde’ creëert, en dat in de hier te bespreken roman Een heilige van de
horlogerie het perspectief, de motieven, de personages, de ruimte en de tijd zeer
functioneel zijn (!)
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- waarschijnlijk zal Bakker op verrassende wijze al hetgeen al zo bekend is over
Hermans in een nieuw licht stellen. Het saaie en overbekende begin zou dan slechts
dienen om de tegenstellingen des te scherper te doen uitkomen. Nog niet uit het veld
geslagen lees ik verder: ‘perspectivische misleiding’; ‘twee soorten personages’;
‘ruimtelijke en temporele symboliek’; ‘de titel’; ‘de omslagfoto’; ‘het motto’;
‘hoofdstuk 1’; ‘hoofdstuk 2’; ‘hoofdstuk 4’ (waar is hoofdstuk 3?); ‘hoofdstuk 5’
(waarvan de bespreking als volgt luidt: ‘Hier [in hoofdstuk 5] zijn enkele gegevens
ondergebracht behorende bij de ontstaansgeschiedenis van de roman, die voor een
deel te reconstrueren valt met behulp van Hermans' essaybundel Door gevaarlijke
gekken omringd (1988). Ik [Bakker] bedoel hier de zelden bezochte musea en de
koekoeksklok van Hermans' grootvader’ [?]; ‘hoofdstuk 6’....
Het opstel van Bakker kabbelt op deze wijze door. Hoofdstuk na hoofdstuk wordt
onder de loep genomen, symbolen en metaforen worden aangewezen (en niet meer
dan dat), net zoals de herhaling daarvan, er wordt af en toe wat gezegd over spiegeling
en verdubbelingen (‘de verdubbelingen houden blijkbaar nooit meer op’) en wat dies
meer zij, maar nergens vinden wij een interessant betoog waarin al de aangeduide
zaken voor de lezer gaan leven, betekenis krijgen. Bakker (universitair docent
Moderne Nederlandse letterkunde) komt niet verder dan: ‘Het is zoiets als het verschil
tussen literatuur of film aan de ene kant en de alledaagse werkelijkheid aan de andere
kant’. Zo zal het Bakker natuurlijk nooit lukken de lezer te laten delen in zijn
onderzoekers-‘plezier’, laat staan de letterkunde toegankelijk te maken voor een
breder publiek.
Enigszins ontgoocheld blader ik naar het essay van Ineke Bulte over Gerrit Krols
kijk op vrouwen. Wellicht biedt zij meer (intellectueel) plezier dan Bakker. Maar
ook hier volgt al snel de teleurstelling. Als u ooit wat van Krol gelezen heeft, dan
weet u dat zijn werk niet al te eenvoudig geschreven is. De lezer moet zich moeizaam
een weg banen door compacte, door witregels gescheiden stukken en stukjes tekst,
waarbij de referenties naar een (fictieve) werkelijkheid vaak moeilijk in te schatten
zijn. Daar komt bij dat Krol er niet voor terugdeinst wiskundige of anderszins logische
zaken te verwerken waardoor de toegankelijkheid niet bevorderd wordt. Bulte lijkt
van mening dat de lezer van Krols werk nog niet genoeg inspanning levert. In plaats
van een verhelderend essay over het vrouwbeeld in Krols werk - waarover mijns
inziens inderdaad veel te zeggen is - biedt zij de lezer een aantal stellingen, afgeleid
uit het werk van Krol, gevolgd door een hoeveelheid citaten (aangeduid als ‘Bewijs
vanuit de stilistiek’) uit datzelfde werk, waarna de lezer blijkbaar geacht wordt beide
met elkaar in een zinvol verband te brengen, want dat doet Bulte niet. Dit levert bij
voorbeeld het volgende staaltje van onleesbaarheid en onduidelijkheid op: ‘Bewijs
uit de stilistiek voor de stelling dat “men heeft een hoed op of men heeft geen hoed
op” méér equivalent is dan bijvoorbeeld “men heeft een broek aan of men heeft geen
broek aan” [hoed- en broekuitspraken zijn van Krol], en tegelijk voor de stelling dat
de term “vrouw” wordt vervangen door “niet-man”, en niet “man” door “niet-vrouw”
[in het werk van Krol]’. Begrijpt u wat hier staat? Weet u hoe iets méér equivalent
kan zijn dan iets anders? Ik begrijp dit niet. En het wordt mij allemaal nog veel
onduidelijker wanneer ik de daarna gegeven citaten lees die dan het ‘bewijs vanuit
de stilistiek’ moeten vormen. Eén ‘bewijsplaats’ zal ik u geven: ‘In Een Fries huilt
niet lezen we dat het mogelijk is dat “een mens, hetzij man of vrouw” een hoed draagt
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(p. 38), maar Toch heb ik in het dagelijkse leven graag een hoed op, tenminste op
papier’ (p. 24), en ‘Graag beschrijf ik dat ik daarbij een hoed draag’ (p. 25). Zie ook
de allerlaatste zinnen.’ Dit verduidelijkt alles, niet waar? Een dergelijke werkwijze
kan leuk zijn voor een avondje literair puzzelen, hoewel ik me afvraag wie er naar
zo'n avondje zou komen, maar 't meest voor de hand liggende effect is toch echter
dat de lezer afhaakt.
Bulte geeft een eigenaardige verantwoording voor haar werkwijze. Zij duidt deze
aan, zoals gezegd, met de naam ‘stilistiek’. Een benaderingswijze van literatuur die
zo eind jaren vijftig wel als afgedaan kon worden beschouwd. Je zou denken dat het
dan toch enige uitleg vergt waarom zij nu juist voor de stilistiek kiest. Bulte houdt
het echter hierbij: ‘Krol in 1983: “Ik ben geen consistent logisch denker, ik ga vooral
stilistisch te keer. De lo-
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gica is niet van deze wereld en zij spreekt zich ook niet uit over de betekenis van de
woorden [...]”. Wil ik [Bulte] de betekenis van Krols woorden achterhalen, dan moet
ik dus eveneens stilistisch te werk gaan. Stilistiek is het wetenschappelijk onderzoek
naar wat taalvormen doen in een bepaalde situatie en in hun betrokken zijn op die
situatie.’ Dit is een wel erg gammele rechtvaardiging. Ten eerste lijkt Krols uitspraak
mij een typisch schrijversstandpunt. De uitspraak zou ook gedaan kunnen zijn door
Flaubert of Brakman, of elke andere stilisticus dan ook. Ten tweede geeft Bulte aan
dat zij de betekenis van Krols woorden niet op een logische wijze wil achterhalen,
maar door ze te beschouwen in hun context. Noem mij één literatuurbeschouwer die
anders te werk gaat... Alleen zal die ook daadwerkelijk proberen de context te
betrekken in zijn of haar betekenisgeving.
Ook Bulte leverde mij dus niet het plezier op dat mij beloofd was, maar slechts
irritatie en ergernis.
De overige drie opstellen zijn niet veel beter. Harry Bekkering zwabbert in zijn
bijdrage heen en weer om uiteindelijk tot deze veelzeggende conclusie te komen: ‘in
wezen is het essay net zo ‘autobiografisch’ als Vestdijks bekendste roman [Terug tot
Ina Damman].’ Het opstel van Antoon Schmitz over Vergeten straat - een
samenvatting van zijn doctoraalscriptie - kan men welhaast beschouwen als een
parafrase van Boons roman. Zelden zag ik een grotere dichtheid aan citaten in een
letterkundig betoog. Aan hetzelfde euvel lijdt de tweede bijdrage van Bulte over een
lang gedicht van Ida Gerhardt: veel parafrase waardoor onduidelijk is wat uit het
gedicht afkomstig is en wat uit het hoofd van Bulte.
In Nederland zijn er niet veel uitgaven over het letterkundige vak, waarmee gemikt
wordt op een breder publiek. Publicaties van universitaire onderzoekers vinden we
meestal in vaktijdschriften. Dit is vanzelfsprekend noodzakelijk om de discussie op
wetenschappelijk niveau te kunnen voeren, maar de kloof met de literatuurliefhebbers
buiten de universiteit blijft daardoor wel bestaan. En ook nu is die kloof niet geslecht
of versmald, er is eerder een averechts effect bereikt. De verwardheid van Bekkering,
de saaiheid van Bakker, de onbegrijpelijkheid van Bulte, de braafheid van Schmitz
en de miserabele manier van schrijven hebben de titel van het boek geen eer
aangedaan. In plaats van de lezer te laten kennismaken met een spel, met de ruimte
van plezier die een tekst kan bieden, ziet de lezer zich slechts geconfronteerd met
onderzoekers die wellicht zelf nog enige stoffige binnenpret beleven aan hun
bezigheden, maar die op geen enkele wijze in staat zijn dit ‘plezier’ over te brengen
op de lezer. De dubbelzinnigheid van het plezier van de tekst is gereduceerd tot het
egoïstische plezier van de onderzoeker.
Christine Brackmann

Heraut en sprookspreker
W. van Anrooij, Spiegel van ridderschap. Heraut Gelre en zijn ereredes.
Amsterdam, Prometheus 1990. Nederlandse literatuur en cultuur in de
middeleeuwen I. f 49,90
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T. Meder, Sprookspreker in Holland. Leven en werk van Willem van
Hildegaersberch (ca. 1400). Amsterdam, Prometheus 1991. Nederlandse
literatuur en cultuur in de middeleeuwen II. f 95,-

Willem III
Wanneer tegenwoordig in onze contreien een vorst sterft berichten de kranten
daarover, naar verloop van tijd verschijnen er gedenkboeken en historische studies,
maar de vorst zal niet snel het onderwerp worden van literatuur. In de veertiende
eeuw lag dat anders. In 1337 stierf graaf Willem III van Holland. Een halve eeuw
later werd de lof van deze graaf, met de bijnaam de Goede, onder andere gezongen
in het werk van de sprookspreker Willem van Hildegaersberch en de heraut Gelre.
Het gedicht Van tregiment van goeden heren van Willem van Hildegaersberch
handelt over het landsbestuur. Hildegaersberch zet uiteen dat een machtig heer de
slechten bestraft en de goeden beschermt en zo zorgt voor rust in het land. Een
machtig heer van goede zeden is daarom voor zijn volk een zegen. Volgens
Hildegaersberch was er in Holland een tijd geleden zo'n heer:

Vooys. Jaargang 10

50
Dies ghelijc vel hier te voren
Van enen heer van hogher waerde,
Die soe berechte mitten zwaerde
Sijn volck, tlant, die coopman mede,
Datter pays was ende vrede
Binnen sinen lande al omtrent.

Deze heer, hoogstwaarschijnlijk wordt op Willem III gedoeld (Meder, p. 221-223),
had dus door wijs en krachtdadig bestuur gezorgd voor rust in Holland. Maar na zijn
dood begon de narigheid: het land veranderde in een ‘wout sonder ghenade’. Pas
toen een jonge heer aan de macht kwam, vermoedelijk wordt Willem V (1349-1389)
bedoeld, kon het volk weer veilig over straat. Aldus Willem van Hildegaersberch.
Heraut Gelre schrijft over graaf Willem III in zijn ‘erecyclus’. In deze
gedichtencyclus heeft heraut Gelre, zogenaamd in opdracht van Vrou Ere, een aantal
beschrijvingen van dappere ridders bijeengebracht. Zo vertelt Gelre hoe hij in een
bos een beeldschone vrouw tegenkomt die hem een dadenbeschrijving geeft van een
groot ridder. Zij roemt de grote moed van deze ridder, diens vechtkunst en ridderlijk
gedrag. Haar conclusie is:
Wair veel der heren siins geliic,
Die werelt souts te beter siin.

Tenslotte beschrijft zij nauwkeurig het heraldische wapen van deze ridder (zie
afbeelding), dat ingewijden herkend zullen hebben als het wapen van Willem III.
Gelre zegt dat hij daarna afscheid nam van deze lieflijke dame. In de rest van de
erecyclus volgen nog meer biografieën van navolgenswaardige ridders.
Het werk van de aangehaalde sprookspreker en heraut staat centraal in de onlangs
verschenen proefschriften van T. Meder en W. van Anrooij. De studies zijn verschenen
als de eerste twee delen in de reeks ‘Nederlandse literatuur en cultuur in de
middeleeuwen’, die is opgezet in het kader van het gelijknamige Pionier-project dat
in 1989 in Leiden is gestart. Dit onderzoeksproject onder leiding van prof. dr. F.P.
van Oostrom, is gericht op de ‘plaatsing en interpretatie van Middelnederlandse
letterkunde in haar oorspronkelijk verband van historisch functioneren.’ De toon is
gezet door Van Oostroms Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof
omstreeks 1400 (Amsterdam 1987). In dit zeer leesbare boek heeft hij aan elk van
de bovengenoemde literatoren een hoofdstuk gewijd, zich daarbij beperkend tot hun
literaire activiteiten aan het grafelijk hof in Den Haag. Heraut en sprookspreker
hadden echter meer noten op hun zang. Willem van Hildegaersberch verdiende
rondtrekkend door het land zijn brood met de voordracht van zijn sproken: korte
verhalende of betogende gedichten met een belerend of opvoedend oogmerk. Het
Hollandse hof was maar één van zijn pleisterplaatsen; gezien de inhoud is het zeer
waarschijnlijk dat hij Van tregiment van goeden heren hier ten gehore heeft gebracht.
Heraut Gelre stond aanvankelijk als heraut in dienst van de hertog van Gelre. Uit
deze periode dateert het Wapenboek Gelre waarin zijn gedicht op Willem III is
opgenomen. Pas later trad hij in dienst van de Hollandse graaf, aan wiens hof hij de
kronieken schreef die bij Van Oostrom centraal staan. Het zijn vooral de nog
onderbelichte kanten van Gelre en Hildegaersberch die nu de nodige aandacht hebben
gekregen.
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Heraut
Claes Heynenzoon begon zijn carrière eenvoudig als bode, maar vanaf 1380 was hij
de heraut van hertog Willem I van Gelre, zo blijkt uit de archiefstukken die Van
Anrooij in zijn boek noemt. Als heraut had hij vele taken, zoals het overbrengen van
boodschappen en het aankondigen van festiviteiten. Daardoor was hij te gast aan
vele adellijke hoven. Daarnaast had hij een belangrijke rol bij de organisatie van
toernooien. Hij nodigde de deelnemers uit, trad tijdens het toernooi als
ceremoniemeester op en vertelde ondertussen aan het publiek allerlei
wetenswaardigheden over de deelnemende ridders.
Om zich optimaal van zijn taken te kunnen kwijten, legde heraut Gelre vanaf circa
1395 het Wapenboek Gelre aan. Dit handschrift werd onder zijn handen een soort
naslagwerk waarin systematisch de heraldische wapens van vele ridders werden
afgebeeld. Bovendien nam heraut Gelre literatuur op in zijn wapenboek, zoals zijn
gedicht op Willem III van Holland, dat hierboven genoemd is. In to-
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taal staan in het handschrift twaalf van dergelijke ereredes, korte gedichten waarin
een ridder wordt geroemd en diens heraldische wapen wordt beschreven. De vraag
naar publiek en functie van deze ereredes staat centraal in de studie van Van Anrooij.
Heraut Gelre schreef zijn gedichten voor een adellijk publiek aan het hof of in de
stad. Afgaande op de herkomst van de geëerde ridders en de taalkleuring van de
teksten kan men dat zelfs preciseren en zeggen dat heraut Gelre met zijn ereredes
mikte op een publiek uit de streek tussen Maas en Rijn. Gelre lag in het noorden van
dit gebied waar destijds een bloeiende riddercultuur heerste. Van Anrooij verbindt
de publiekskeuze van heraut Gelre aan diens benoeming tot ‘wapenkoning van de
Ruwieren’. Daarmee was hij de belangrijkste heraut in de streek tussen Maas en Rijn
geworden en had hij de taak contacten te onderhouden met de ridders die in dit gebied
woonden. Dit wapenkoningschap is in de ogen van Van Anrooij een belangrijke
factor bij het ontstaan van het fraaie handschrift en de ereredes die er in staan. Of
zoals
Van Anrooij het zegt: ‘Hij maakte van het Wapenboek Gelre een prestigieus
ambtsdocument, met teksten en illustraties, waarmee hij als wapenkoning voor de
dag kon komen, zowel bij collega's als bij zijn adellijk publiek’ (p. 114). Misschien
is de aldus geconstrueerde historische ontstaanssituatie te mooi om waar te zijn.
Immers, pas tien jaar nadat Claes Heynenzoon aan zijn wapenboek begon, hij was
toen al in Hollandse dienst, wordt hij in bepaalde bronnen daadwerkelijk als
wapenkoning genoemd. Bovendien laat hij nergens in zijn wapenboek de term
‘Ruwieren’ vallen.
De ereredes functioneerden voor het adellijk publiek van heraut Gelre als een
‘spiegel van ridderschap’: hieruit kon men leren hoe men zich, volgens de heraut,
als ridder diende te gedragen. Ridderlijkheid is voor heraut Gelre bovenal dapperheid:
een ridder moest zoveel mogelijk vechten en dan het liefst tegen heidenen. In veel
ereredes wordt vermeld dat de geëerde ridder naar Pruisen was geweest, om van
daaruit te vechten tegen de heidenen in Litouwen. Het blijkt dat dit een geliefde
bezigheid was bij de veertiende-eeuwse adel: over de ridder Rutger Raitz schrijft
heraut Gelre dat die maar liefst 32 van zulke kruistochten had ondernomen. De heraut
had overigens zelf ook meerdere Pruisenreizen meegemaakt, zodat hij wist waarover
hij dichtte.
De ereredes van heraut Gelre behoren tot een literair genre dat werd beoefend in
grote delen van het Duitse Rijk, waar onze streken deel van uitmaakten. Van Anrooij
heeft met zijn studie de cultuurhistorische achtergrond van deze teksten geschetst.
Zonder kennis van deze achtergrond hebben de teksten weinig te zeggen en dat zal
er ook de oorzaak van zijn dat dit genre, althans in Nederland, zo goed als
ononderzocht is gebleven. Helaas worden de teksten zelf niet erg duidelijk behandeld
door Van Anrooij, waardoor de lezer zich moeilijk een beeld vormt van dit genre.
Dat is vooral jammer, omdat de teksten slechts in zeer ontoegankelijke edities
voorhanden zijn.
Van Anrooij neemt de lezer van zijn boek mee op een indrukwekkende reis door
vele vakgebieden, zoals de kunstgeschiedenis, de mentaliteitsgeschiedenis, de
codicologie en de heraldiek. De reis is niet zonder gevaren, want de kans dat de lezer
verstrikt zal raken in de vele namen en noten is niet denkbeeldig. Als men daaraan
echter weet te ontsnappen zal men op deze reis zeer veel nieuws op zijn weg vinden
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en heeft men na afloop een indruk van een klein stukje van de veelzijdige
laatmiddeleeuwse riddercultuur.

Sprookspreker
‘Moge deze studie een bijdrage leveren tot kennis van en inzicht in het werk van
Willem van Hildegaersberch, tot herontdekking en herwaardering van zijn sproken,
en tot voortgezet onderzoek’ (p. 3). Niet zonder reden spreekt Meder deze wens uit
in de inleiding van zijn boek. Sinds Jonckbloet als eerste een Geschiedenis der
middennederlandsche dichtkunst (1852-1854) schreef en daarin de sproken van
Willem nu eens afdeed als ‘gerekt en droog’, dan weer als ‘hoogstlangdradig’, heeft
het niet geboterd tussen de sprookspreker en de literatuurgeschiedschrijvers. De
miskenning die Willem ten deel is gevallen, is voor Meder een belangrijke drijfveer
geweest om een lijvige monografie aan hem te wijden waarin een poging wordt
gedaan Willems werk van alle blaam te zuiveren. ‘Het kan niet langer opportuun
worden geacht
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een letterkundig oeuvre te toetsen aan literair-esthetische maatstaven die in de
betreffende periode niet aan de orde waren. [...] Zogauw we bij Hildegaersberch de
waardering in zijn eigen tijd laten gelden - en wat is billijker dan dat? - en we bij
hem niet meer in eerste instantie schone poëzie willen lezen dan is hij onze aandacht
volop waard.’ (p. 10-11) Met een overgeleverd repertoire van maar liefst 120
gedichten vormt de sprookspreker een unieke en rijke bron voor literair-historisch
en cultuur-historisch onderzoek.
De cultuurgeschiedenis komt bij Meder ruimschoots aan bod in twee hoofdstukken
waarin antwoord gegeven wordt op de vraag: hoe dacht Willem over...? Uitgesplitst
naar wereldse en geestelijke zaken, is de opzet min of meer encyclopedisch: aan de
hand van lemma's als ‘het eerbegrip’, ‘de schalk’, maar ook ‘de priester’, ‘de
sacramenten’, ‘het credo’ enzovoort, wordt de lezer in 200 pagina's binnengevoerd
in de denkwereld van deze veertiende-eeuwer.
Gegevens over de levensloop van Willem zijn schaars. In de grafelijke rekeningen
van het Hollandse hof te 's-Gravenhage is een dertigtal optredens geregistreerd,
waaruit kan worden afgeleid dat hij als sprookspreker tussen 1380 en 1408 actief is
geweest en graag optrad op het Binnenhof. Elders duikt de naam van de sprookspreker
nog enkele malen op. In de Egmondse abdij, de steden Middelburg en Utrecht, en
voor het reizende Gelderse hof in Leiden heeft hij acte de présence gegeven. Zijn
naam verraadt bovendien zijn geboorteplaats: Hillegersberg bij Rotterdam. Over de
verdere invulling van zijn biografie kan men, bij voorbeeld aan de hand van zijn
werk, slechts speculeren: het oordeelkundige gebruik van scheepvaarttermen en zijn
bezorgdheid om het wel en wee van kooplui vormen echter - zoals Meder opmerkt
- ‘geen ondubbelzinnige aanwijzingen waaruit we zouden kunnen besluiten dat
Willem [vroeger] zeeman of koopman is geweest’ (p.44).
In het hoofdstuk waarin zijn persoon aan de orde komt, wordt ook de inventaris
opgemaakt van ‘Willems “geestelijke bagage”’. Het is boeiend om te zien dat Willem
in de uitoefening van zijn beroep nog sterk afhankelijk was van mondelinge
informatie. Het blijkt zelfs niet zo eenvoudig om overtuigend aan te tonen dat hij
geletterd is geweest. Voor het vergaren van zijn stof leunde Hildegaersberch in ieder
geval nog zwaar op zijn gehoor en geheugen: hij ontleende weliswaar aan teksten
(onder meer werk van Boendale en Maerlant, Reinaerts Historie, de Bijbel), maar
ging daarbij vaak af op zijn gehoor - je zou hier met een nieuwe term kunnen spreken
van ‘auditieve intertextualiteit’. In het hoofdstuk over ‘Sproken en spreken’, waarin
ook nader wordt ingegaan op de voordrachtsituatie, komt nog een orale dimensie
van het sprooksprekersbestaan omstreeks 1400 aan de orde. Willem was dichter én
voordrager, en daarom is een onderscheid tussen ‘eigen werk’ en ‘eigen repertoire’
tenminste in theorie op zijn plaats: niet alle gedichten die hij ten gehore bracht,
hoeven van eigen vinding te zijn geweest en andersom is het niet noodzakelijk dat
hij al zijn eigen sproken zelf heeft voorgedragen. In de praktijk blijkt het echter lastig
om de bewaarde 120 sproken in dit opzicht te schiften.
Willem heeft veelvuldig aan adellijke hoven opgetreden, zoveel is wel met
zekerheid af te leiden uit rekeningen en de inhoud van zijn overgeleverde werk.
Meder benadrukt echter dat aan het nagenoeg ontbreken van gegevens die wijzen op
een stedelijk publiek geen overhaaste conclusies mogen worden verbonden: er zijn
wel degelijk enkele sproken die duiden op een doelgroep uit het stedelijk milieu een mooi en overtuigend voorbeeld is de sproke Vanden boghe die door Meder met
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een stedelijke schutterij in verband wordt gebracht; verder tekent Meder aan dat
voordrachten voor patriciërs in de regel niet in rekeningen werden opgetekend.
Bovendien is het heel goed mogelijk dat de bewaarde sproken slechts een op een
adellijke opdrachtgever (de Hollandse graaf Willem VI?) afgestemde selectie vormen
uit Willems complete oeuvre, of liever, repertoire.
Meder onderkent - niet als eerste overigens - in de sproken van Willem een kritische
houding ten opzichte van de maatschappelijke status quo, waarbij ook zijn adellijke
publiek het moest ontgelden. Maar tegelijkertijd getuigt zijn werk van een grote dosis
werkelijkheidszin en staat Willem ideologisch gezien in feite ‘restauratie’ van de
gevestigde orde voor. Het was juist deze ‘horzelfunctie’ (de term is van Van Oostrom)
die volgens Meder garant stond voor de grote waardering bij
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zijn publiek. Met die conclusie wordt Knuvelders misprijzende betiteling van Willem
als ‘broodschrijver’ rechtgezet.
Wat de verdienste is van het boek kan ook als het bezwaar ervan gelden. De bij
herhaling uitgesproken ‘moderne wetenschappelijke behoefte tot ordening en
hanteerbaar maken van feitenmateriaal’ (p. 151, vgl. p. 170) krijgt gestalte in een
encyclopedische taakopvatting. De keuze voor slechts één visie is doelbewust
vermeden. De auteur spiegelt zich in dit opzicht aan Hildegaersberch die ‘in staat
[was] om een bepaalde kwestie vanuit diverse invalshoeken te belichten, daarbij vaak
variërend op een aantal vaste thema's en motieven’ (p. 524). Of zoals Meder zelf
opmerkt: ‘wie met pek omgaat, wordt ermee besmet’ (p. 524). Dit volledigheidsstreven
verdient natuurlijk waardering en maakt de studie tot een bruikbaar naslagwerk dat
onmisbaar zal blijken bij verder onderzoek. Daar staat tegenover dat deze aanpak
het boek voor de lezer onaantrekkelijk maakt. Sommige hoofdstukken zijn erg
opsommend: er zit géén duidelijke lijn en véél herhaling in. En in wezen gaat de hele
monografie daar enigszins onder gebukt. Bepaalde onderwerpen keren tot vervelens
toe terug, zij het meestal net uit een iets ander standpunt benaderd. Voorbeelden
hiervan zijn de fijnzinnige wijze waarop Willem zijn kritiek ventileert en de essentiële
rol die de waarheid in zijn werk speelt.
De winst van Sprookspreker in Holland zit vooral in de meer gedetailleerde
uitwerking van al door Van Oostrom geschetste contouren. Want wie het reeds
genoemde Woord van eer gelezen heeft, zal Meders visie op de sprookspreker weinig
verrassend voorkomen. Deze doublure op de hoofdlijnen is een nadelig gevolg van
de gekozen werkwijze waarbij de synthese voorafging aan de monografie.

Heraut versus sprookspreker
Terug naar de beide gedichten over Willem III. Het is boeiend om te zien hoe de
twee dichters in sproke en ererede bij hun tekening van dezelfde historische persoon
verschillende nuances aanbrengen. Maar er is ook gelijkenis. Om te beginnen kan
gewezen worden op een retorische overeenkomst tussen de ererede en sproke over
Willem III: de naam van de persoon op wie in het gedicht gedoeld wordt, blijft in
beide gevallen in het vage. Het gaat hier om een vaker toegepaste kunstgreep die
verband lijkt te houden met de beoogde voordrachtsituatie - Van Anrooij spreekt
zelfs van het spelkarakter van ereredes: de naam van de geëerde ridder wordt pas
aan het eind genoemd, zodat de luisteraars tijdens de voordracht kunnen raden naar
zijn identiteit. Zo worden in de ererede op Willem III eerst zijn daden beschreven,
daarna zijn wapen en voor wie het dan nog niet weet, ook nog het gebied waarover
hij heerste:
Henegouwen inde Zeelant,
Hollant, Vrieslant dat is siin.

Inhoudelijke overeenkomst vertonen beide dichters in de projectie van hun ideaal in
het verleden. Heraut Gelre roemt in zijn ereredes slechts overleden ridders (lauda
post mortem), de meeste, zoals Willem III, zijn zelfs al tientallen jaren dood.
Hildegaersberch verzucht in het gedicht Een disputacie:
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By ouden tyden hier te voren,
Doe die werlt beter was

Karakteristiek voor de verschillende functies die de heraut en de sprookspreker voor
hun publiek vervulden is de afwijkende invulling die zij geven aan de voorbeeldigheid
van Willem III. Hildegaersberch legt de nadruk op de bestuurlijke kwaliteiten van
de graaf, die daarmee voor ‘pais en vree’ in zijn gebieden zorgde. Heraut Gelre geeft
de ridderlijke zijde van Willem III reliëf, onder meer door diens heldhaftige daden
en zijn heraldische wapen te beschrijven. Het is zeer wel denkbaar dat beide dichters
met hun gedichten over Willem III aan hetzelfde Hollandse hof hebben opgetreden,
en daar een complementaire visie hebben uitgedragen, zonder elkaar nu meteen tegen
te spreken. In dat geval werd dezelfde ‘mecenas’ met verschillende zienswijzen
geconfronteerd die elkaar aanvulden.

Heraut en sprookspreker
Volgens de moderne (door de romantiek gekleurde) literaire norm is het werk van
Willem van

Vooys. Jaargang 10

54
Hildegaersberch en heraut Gelre weinig appetijtelijk, wat heeft geleid tot de
marginalisering van beide dichters in de literatuurgeschiedschrijving. Dat het werk
van deze onbeminde dichters nu bedeeld is met twee dissertaties vloeit voort uit de
betrekkelijk nieuwe opvatting dat moderne esthetische maatstaven niet richtinggevend
mogen zijn voor literairhistorisch onderzoek. Overeenkomstig de inzichten van het
moderne mecenaatsonderzoek en in de lijn van het Leidse onderzoeksproject, besteden
beide boeken veel aandacht aan de historische ontstaanssituatie van de literatuur.
Daarbij wordt duidelijk dat deze inhaalmanoeuvre gedeeltelijk ten koste gaat van de
aandacht voor strikt literaire aspecten.
Tot slot een opmerking over de presentatie van de studies. De leek die Eco's De
naam van de roos heeft gelezen, zal op grond van de veelbelovende flapteksten en
de vlotte vormgeving snel geneigd zijn beide boeken aan te schaffen. Deze argeloze
lezer zal echter door de wetenschappelijke benadering, de overvloed aan noten en
bijlagen gemakkelijk het spoor bijster raken. Wij vrezen dat de uitspraak in de tiende
stelling bij Van Anrooijs proefschrift met deze twee boeken moeilijk weerlegd kan
worden. Deze stelling luidde:
‘De uitspraak dat “dikke boeken over de middeleeuwen” wel gekocht, maar niet
gelezen worden berust niet op onderzoek en is dus van intuïtieve aard.’
Ondertussen boekt de studie van de Middelnederlandse letterkunde vooruitgang met
deze ‘dikke boeken’.
Erwin Mantingh en Remco Sleiderink

De zangberg en de Ajax-tribune
Nico Scheepmaker, De gedichten. Bezorgd door Ivo de Wijs. Uitgeverij
Bert Bakker, f49,50 (69,50).
‘Een kruising tussen Lodeizen en Piet Paaltjens’, zo noemde recensent Paul Rodenko
de debuterende dichter Nico Scheepmaker, in een bespreking van de bundel Poëtisch
fietsen uit 1955.
Het was een tamelijk mild oordeel van Rodenko. En daarmee stond de criticus
vrijwel alleen, want anderen reageerden negatief op Poëtisch fietsen. Men kon
Scheepmakers speelse poëzie niet waarderen, en schrok van zijn grappen. In poëzie
hoort zoiets nou eenmaal niet. De debutant trok zich de kritiek aan en begon aan een
tweede bundel, De kip van Egypte. Ernst had in deze gedichten de overhand, ook al
doet de olijke titel anders vermoeden.
Ivo de Wijs beschrijft in zijn inleiding van De gedichten, de door hem
samengestelde bloemlezing uit Scheepmakers poëzie, hoe de tweede bundel in de
pers ontvangen werd. ‘Nico S. slaagde met De kip van Egypte voor het diploma
“Nederlands dichter”. Hij werd toegelaten tot de Zangberg, maar hij ontdekte dat hij
eigenlijk liever op de Ajax-tribune zat.’ En in deze ene zin is Scheepmaker aardig
getypeerd. Ik denk niet dat hij zich - wanneer hij nog zou hebben geleefd - door De
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Wijs tekortgedaan zou hebben gevoeld. En daar zou hij dan volkomen gelijk in gehad
hebben.
Scheepmakers poëzie is licht van toon. Hij wilde zijn gedichten één van de gewone
dingen laten zijn. Dat betekent ook: gewone woorden, gewone beelden, gewone
onderwerpen. Maar achter de gewone dingen en achter de gewone woorden, dáár is
het te halen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de poëzie, maar voor alle gewone
dingen. Magic is in simple things; in de vogels, bij voorbeeld. Het gedicht
‘Roodborstje’ begint met de regel ‘Soms tikt een gedicht op het raam’. De hele wereld
is een gedicht. En dat is heel gewoon.
Betrekkelijke eenvoud, dus. Geen verzen over de taal in De gedichten, of over het
dichtproces. Ben je gek; het gebruik van de taal is een vermakelijk spel. Literaire
tradities worden gebruikt en geparodieerd. Bloem en Nijhoff worden in de latere
Scheepmaker-poëzie om beurten (en tegelijk) helemaal of half geciteerd. In de vroege
gedichten worden Hanlo en Kloos er nogal eens bijgehaald. Maar dan niet in
halfverholen allusies, die op de trots van de geletterde inspelen, maar op een manier
die op de lachspieren werkt.
Zo laat hij een journalist in extase uitroepen dat hij zo blij is met de overwinning,
die hem immers ‘Kopij, kopij, o en voorgoed kopij’ levert. Dezelf-
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de regel - maar nu wel geheel volgens Bloem - komt terug in het gedicht ‘Sonnet’,
waarin Nijhoff in het keurslijf van het sonnet wordt gepropt.

Sonnet
Hoe kan ik Nijhoff beter eren dan
door 't Kind en Ik in een sonnet te gieten?
De dichter van warande, tuin en suite
vindt ongetwijfeld dat zoiets wel kan.
Ook ik wil wel eens van de natuur genieten
en maak dan met mijn hengel, en passant,
een wak in 't kroos, en zie die jongeman
daar bezig op zijn lei met Nijhoffs mythe.
De woorden die hij schrijft zijn ook van mij
(u kent de naam), ik zeg het zonder schromen
omdat ik ze intussen wel kan dromen.
Maar wat is dat? Ik zie dat op de lei
mijn woorden worden uitgewist, goddome!
Voorbij, voorbij, o, en voorgoed voorbij!

Het aardigst vind ik Scheepmakers latere poëzie, die gekenmerkt wordt door een
strakke versvorm en ritme. Juist door het ‘klassieke’ krijgen de gedichten iets speels,
hoe paradoxaal dat misschien ook klinkt. De lezer kan de dichter zien spelen met
zijn taal, met zijn cliché's, met zijn verwijzingen en aanhalingen. Dit spel resulteert
in een volstrekt niet-pretentieuze poëzie die vaak humoristisch, soms flauw en
gekunsteld is. Maar altijd straalt het besef van betrekkelijkheid prettig prominent
van de verzen af. Een innemende bescheidenheid is de dichter Scheepmaker eigen.
Een gedicht is de weergave van een gemoedstoestand van de dichter, of de
verwoording van een ‘dichterlijke’ gedachte. En dat is toch eigenlijk maar heel
betrekkelijk.
Heel expliciet komt dit besef tot uitdrukking in het gedicht lyriek, dat in de bundel
Het rijmt, dat scheelt werd gepubliceerd.

Lyriek
Ik ben geen lyrische dichter die zich mengt
in het bestaan van heuvels en cypressen
of in een verre horizon die wenkt,
want dat heeft niet mijn eerste interesse.
Ik zie ze heus wel, als ik in Toscane
op weg ben naar Siena voor een krant:
die rijzige cipressen langs de lanen
die voeren naar een streng en statig pand,
en als ik dan opeens twee salamanders
al remmend voor mijn autobanden zie,
dan voel ik mij beslist een beetje anders
dan rijdend op het Weteringcircuit.
Maar toch is dát voor mij een randgebeuren
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en dít de harde kern van mijn bestaan:
wie zal men nu weer het gevang in sleuren,
en hoe zal het vandaag met Ajax gaan?

En dat laatste spreekt mij wel aan. Want als we vandaag verliezen, dan is het voorbij,
voorbij, o en voorgoed voorbij.
Sören Lerby
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Enkele gedichten
Lucas Bastiaan
lazarus s.,
jij kan veroordeeld tegenwicht
van dit papier je wegen gaan
je schuift met een lijn
een baan naar jou getrokken
door wat ik dacht het punt
Het vlak heeft weinig van jou nodig
je hebt al snel een moord gepleegd
een armoedig schepsel
je staat op de raststätte
door jou ongezocht gevonden
waar letters mij op schotels binnendragen
hongerige reiziger
sta op

abstractie
altijd zij
die in de kilte van ontwakend licht
van abstractie en van slapen spreekt
hoe wit is de voorstelling
die ik concreet van onze stemming maak
zij ziet er niet de bloemen in
die groen en geel gegeven zijn
jij denkt en ziet en suggereert
en spreekt met iemand over liefde
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verwezen
achter het beslagen raam
werpt lantaarnlicht straks een vage kring
als in de centrale van de electriciteitsmaatschappij
de geknakte dag zijn doodskus geeft
een klik die breekt wat mij naar het venster riep
wat nu nog glas is
snijdt in een ruimte
door vlakken van mij afgeschermd
waarin geen boom geen vogel geen klaprooszaad
de verbeelding prikkelt van wat in stenen leeft
ik hoef mij al niet meer om te draaien
het licht is achter mij
ik zie in mijn huis
de bossen
ver weg van de stad
mag het hier donker worden
ik kom een haas tegen

wurm
voor dr. f.
minuten al stond zij te kijken
hoe ik gebogen mijn trompet
een traditie tot fantomen blies
zij daarginds door mij gedragen
trok in extase haar gedachten uit
mijn uit lucht ontsnapte toon
heeft noot na noot een beeld geschetst
naaktheid geeft aan koele jazz
een zweem van geile tederheid

archimedes
archimedes was jaloers
maar maakte zijn liefde lichter
nacht
mijn blik zweeft
op de duisternis
zoals liefde drijft op de angst overdag
wanneer het te donker is om van kleur te kunnen spreken
vermengen zich de tinten liefde en angst
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jij schetst mijn leed op doeken
het toestel oreert het spectrum van wat weten wij
de wereld houdt van bonte kleuren
ik schilder mijn verlangen
in vederlichte penseelstreken
en de anderen amuseren zich dood
het ultieme eureka
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levenslied
het kan een woord zijn
een wikkel uit de automaat
waardoor ik val
de bodem kent zijn eigen zelfde tekens
die iets eenders vatten
fragmenten die mij slepend doden
reizen verder dan de eerste val
met mijn nieuwe weke eelt
beland ik die avond
bij een gat dat dieper nog maar zonder verte
naar mijn zelfde liefde leidt
pijnlijk kort daarop ben jij er weer

gevecht
bloed druipt langs de beelden
waaruit zweet mijn wezen destilleert
als ik mijn mes wegsteek
is toeslaan mijn ontwaken
handelen is stilstaan mijn redding
sommigen hebben nog maar een hand
te verdedigen
verdomme wat duurt dit lang
geen tijd te vertwijfelen
het einde nadert
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‘Wat ik niet wilde, maar bedoelde’
De doelen van de kunst verklaard door Robert Anker
Andrea Visser
Waarom gaat iemand schrijven? Wat wil een schrijver eigenlijk
bereiken? Robert Anker vraagt zich dat, in zijn hoedanigheid van
essayist, meer dan eens af. Die vragen komen niet alleen voort uit een
algemene belangstelling die hij als essayist, recensent, redacteur van
een literair tijdschrift of als leraar Nederlands voor de letteren heeft.
Zij zijn ook een aanleiding tot zelfonderzoek, want Anker is ook
dichter, schrijver van korte verhalen en (ongepubliceerde)
toneelstukken. De doelen die hij voor zijn schrijverschap formuleert
in zijn essays en de functies die hij aan kunst toekent, staan in dit
artikel centraal. Maar eerst volgt een kort overzicht van Ankers
loopbaan.
Het jaar 1979 moet voor Robert Anker een belangrijk jaar geweest zijn. Hij werd
toen aangesteld als proza-recensent bij Het parool en debuteerde als dichter met
Waar ik nog ben. Deze bundel was weinig opvallend, maar werd door de pers
welwillend ontvangen. De volgende bundels brachten Anker officiële erkenning.
Voor zijn tweede bundel, Van het balkon (1983), kreeg hij in hetzelfde jaar de Jan
Campertprijs voor de poëzie. De bundel Nieuwe veters, die in 1987 volgde, werd
bekroond met de Herman Gorterprijs 1989. Het juryrapport maakt melding van een
‘veelzijdige en inhoudrijke vernieuwing van de Nederlandse poëzie’. Ook de critici
zijn lovend over de eigen vorm en inhoud die Anker gevonden heeft. De
natuurgedichten met symbolische betekenislagen uit het eerste werk hebben
langzamerhand plaatsgemaakt voor flarden van het stadsleven, in haperende taal
gevangen. Inmiddels had Anker in 1982 zijn debuut als essayist gemaakt in De
revisor. De meeste essays die hij daarna publiceerde, verschenen in Tirade. In 1988
trad hij toe tot de redactie van dit tijdschrift. In dat jaar verschenen zijn essays ook
gebundeld, onder de titel Olifant achter blok. Ankers meest recente dichtwerk is
Goede manieren (1989). In dit geval kan volgens de dichter beter van een ‘episodisch
gedicht’ dan van een dichtbundel gesproken worden. Allerlei figuren in dit gedicht
blijken deel uit te maken van één personage. De snel wisselende scènes en identiteiten
laten de lezer in verwarring achter. Het gedicht toont ellende, mislukking en
misleiding, maar neemt aan het einde een verrassende wending: geluk blijkt niet
onbereikbaar te zijn.
Na het poëtische avontuur van Goede manieren heeft Anker tot nu toe slechts een
paar verspreide gedichten gepubliceerd. Hij is begonnen met het schrijven van korte
verhalen. De grote stad is ook hiervan een wezenlijk bestanddeel. Veel motieven en
scènes uit de gedichten keren terug. De sfeer van onzekerheid en uitzichtsloosheid
combineert Anker in de verhalen met een soort avontuurlijkheid en spanning. Vaak
is het onduidelijk waar de belevingen van het personage overgaan in zijn verbeelding.

Uitgesproken ideeën
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Een felle, betogende stijl kenmerkt de essays van Anker. De stukken maken duidelijk
hoe Anker denkt over kunst in het algemeen en literatuur in het bijzonder. Hij heeft
uitgesproken ideeën over het wezen van kunst, het ontstaan van poëzie, literaire
kritiek en de uitwerking die een kunstwerk heeft op haar publiek. De besliste
bewoordingen lijken weinig twijfel te laten bestaan over de standpunten van Robert
Anker. Maar wanneer naast zo'n stellige uitspraak een andere geplaatst wordt, blijkt
dat we toch op onze hoede moeten zijn voor overhaaste conclusies. Zo benadrukt
Anker in ‘Op zoek naar de olifant’ de onjuistheid van het romantische beeld van de
dichter die in zijn werk zijn ge-
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moed uitstort. Hij onderstreept het belang van de ratio in het dichtproces. Aan een
gedicht wordt gewerkt; de dichter is een ingenieur, zoals de Franse symbolisten hem
afschilderden. In een ander artikel, dat uit aantekeningen bij het ontstaan van een
gedicht bestaat, komt echter een genuanceerder beeld naar voren. Met het verstand
alleen zou een dichter ook niet ver komen. Vakmanschap wordt gevormd door intellect
en intuïtie. Extreme stellingnamen van Anker hebben meestal een strategisch karakter.
Zij maken duidelijk waar hij in elk geval niet bij wil horen.
Opvallend is wat Anker beweert over doel en functie van literatuur. Ook deze
uitspraken moeten met omzichtigheid geïnterpreteerd worden. In eerste instantie
lijken ze soms zelfs strijdig met elkaar. De vraag ‘waarom gaat iemand schrijven?’
wordt door hem niet eenduidig beantwoord.
‘Het gedicht heeft geen bedoeling’, schrijft Anker in ‘Bij het maken van een gedicht’.
‘Misschien wel als het er eenmaal is, maar niet van tevoren.’ Het antwoord dat hij
in eerste instantie geeft op de vraag waarom hij schrijft, is dan ook: ‘Er is iets in mij
dat te veel is, te groot voor mezelf, dat eruit moet’ (p. 106)1.. Het ‘iets’ is nog
ongespecificeerd en zal de dichter gaandeweg wel duidelijk worden. In het geval dat
Anker beschrijft, is de eerste regel die in hem opkomt:
Hij houdt een taxi aan. ‘Taxi!’, roept hij met zijn hand.
Wat hij daarbij aantekent lijkt de bovenstaande uitspraak tegen te spreken: ‘Ik ben
me ervan bewust dat het een clichébeeld is. Eén van die aan film, boek of mondeling
verteld verhaal ontleende beelden die de essentie bevatten van een manier van leven.
Daarover wil ik, niet voor het eerst, een gedicht maken. Dus toch een bedoeling?’
(p. 107).
De bedoeling die Anker hier bespeurt, is niet gelijk aan ‘het doel van het gedicht’.
Het gaat meer om een vaag plan dat de dichter met het gedicht heeft, een onderwerp
dat hem interesseert. Het zou een doel kunnen zijn om de leegte van deze manier
van leven te laten zien, of de essentie te tonen van het bestaan. Van tevoren duidelijk
omlijnde doelen wijst Anker in elk geval af. Dit houdt verband met de opvatting dat
dichten nooit het verwoorden van reeds bestaande ideeën kan zijn. Juist tijdens het
creatieve proces kan de dichter nieuwe inzichten op het spoor komen. Het resultaat
wordt niet alleen bepaald door wat de dichter wil, maar ook door de materie en de
vormgeving zelf. Anker ondersteunt zijn visie met Nijhoffs ‘theorie’ van de twee
inhouden. De eerste inhoud, namelijk de biografische aanleiding tot een gedicht of
een levensgevoel dat de dichter wil uiten, komt in een dialectische relatie te staan
met de vorm. Hierdoor ontstaat een nieuwe, tweede inhoud, die de lezer in het gedicht
aantreft.
Reeds bestaande ideeën die in kunst uitgedrukt worden, zijn vaak van religieuze,
filosofische of politieke aard. Als het de kunstenaar gaat om het uitdragen daarvan,
wijst Anker het doel als buitenartistiek van de hand. Het staat de beschouwer of
beluisteraar van dergelijke kunst dan ook vrij om aan de bedoelingen van de
kunstenaar voorbij te gaan. Als voorbeeld geeft hij zijn reactie op een uitvoering van
een stuk van Brecht:
1.

Tussen haakjes vermelde paginanummers verwijzen naar de essaybundel Olifant achter blok,
Amsterdam, 1988.
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‘Geen seconde heb ik overwogen dat het stuk betrekking zou kunnen hebben op
een actualiteit buiten de zaal (een voormalige fabriekshal, nota bene!). Als de regisseur
mij zou toeroepen: “Wat kan het mij schelen, mijnheer, of u het mooi vond; de Javaan
wordt mishandeld!”, dan zou ik hem antwoorden dat hij zijn intenties maar in het
programmaboekje moet zetten en dat die dan nog nooit een rechtvaardiging kunnen
vormen voor de voorstelling. Dat hij dan liever een pamflet schrijve, een actiegroep
opricht, spreekbeurten houdt.’ (p. 54)
Een buitenartistiek doel hoeft een ‘artistiek zuivere wijze’ van vormgeven niet uit
te sluiten. En de vormgeving blijkt uiteindelijk de doorslag te geven; het gaat om de
‘kwaliteit van de verbeelding’. Een stuk van Bach overstijgt de Christelijke intenties
van de componist, geeft Anker als voorbeeld.
Dat kunst en ideologie volgens hem niet samengaan, blijkt ook in een artikel van
latere datum: ‘Als kunstenaars en intellectuelen al een maatschappelijke functie
hebben, is dat het aangeven van inzichten, van mogelijke reacties op de werkelijkheid
en manieren van leven, waar de massa van de toekomst ook wat aan heeft en daar
hoort de ontmaskering bij van iedere vorm van ideologisch denken, dat altijd een
“Wille zur Macht” camoufleert’ (p. 89).

Toch een bedoeling
Anker geeft in ‘Op zoek naar de olifant’ aan dat de
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symbolisten als eersten een kunst verdedigden ‘die alleen zichzelf dient (dat wil
zeggen, wat uitsluitend in en door haar zichtbaar kan worden)’. De ‘artistieke’ doelen
blijven dan ook niet beperkt tot ‘het veroorzaken van een esthetische ervaring’. Dat
laatste is wel het bij uitstek artistieke doel. Het werk van Krol ontlokt Anker de
volgende omschrijving van literatuur: ‘een tekst waar niemand op zit te wachten, die
in eerste en laatste instantie - daartussen zit de inhoud, de filosofie - behagen schept
in zijn eigen manifestatie en, onmiskenbaar, een esthetisch effect heeft op de lezer,
die deze tekst daarom dan ook leest’ (p. 188). Wanneer echter alleen een esthetisch
effect beoogd wordt, zijn voor Anker de grenzen van de kunst bereikt; er blijft dan
niet meer over dan amusement. Bij sommige postmoderne (beeldende) kunstenaars
bespeurt hij deze meest definitieve vorm van het l'art pour l'art.
Naast de esthetische functie beschouwt Anker het verwerven van nieuwe inzichten
in de werkelijkheid als een functie van kunst, zoals hierboven al bleek. Hij is er echter
niet van overtuigd dat kunst een wijziging in werkelijkheidsopvatting kan
bewerkstelligen. Als mensen zeggen dat een boek hun leven heeft veranderd, was
die verandering waarschijnlijk zonder dat boek wel op een andere manier ontstaan.
Om dezelfde reden betwijfelt Anker of een maatschappijkritische kunstenaar zijn
doel zal bereiken: het veranderen van het bewustzijn van zijn publiek en daardoor
het teweeg brengen van veranderingen in maatschappelijke structuren.
Hoewel Anker het verwerven van nieuwe inzichten als functie van kunst aanmerkt,
vraagt hij zich tegelijkertijd af, of de moderne mens niet tot de conclusie moet komen,
dat de werkelijkheid ondoordringbaar is. Het lijkt onmogelijk geworden om de zin
van het leven te ontdekken. De gedichten van Anker weerspiegelen in hun
meerduidigheid en complexiteit de verwarring in het leven. Toch geeft hij in zijn
essays aan dat hij wil proberen zicht te geven op de werkelijkheid, door de chaos
daarvan in de ordening van het gedicht onder te brengen. Met die poging wil hij, nu
het bieden van inzicht nauwelijks meer tot de mogelijkheden van het kunstwerk
behoort, een andere functie van kunst bewaren. Die functie is, dat zij troost biedt aan
de mens, die lijdt onder de onvolkomenheid en zinloosheid van het bestaan.
In het essay ‘Kunst als troost’ beschrijft Anker de manier waarop soelaas geboden
wordt:
‘In een kunstwerk worden de onderdelen die ons bekend zijn uit de zinloze en
verwarrende werkelijkheid, waar dus hun toevalligheid geldt, functioneel en zinvol
gerangschikt, omdat ze een eenheid bewerkstelligen en daar tevens door worden
bepaald. We herkennen ze wel, maar zijn tevens van ze vervreemd geraakt. Wat
toevallig en voorbijgaand was, heeft plotseling een zin gekregen’ (p. 54).
In vroegere tijden konden kunstenaars troost geven door te verwijzen naar het
zinvolle verband dat God in de schepping heeft aangebracht, al is dat niet altijd
duidelijk zichtbaar. Marxistische kunst wijst op een toekomstige heilstaat van een
klassenloze samenleving. Anker vraagt zich naar aanleiding hiervan af, of er in een
ideale maatschappij nog plaats is voor kunst. Ook dan moet er nog getroost worden,
denkt hij, ‘want het blote feit van de eindigheid van onze existentie, stelt onverminderd
de vraag naar de zin ervan’. Het stellen van deze vraag, beseft Anker, is een van de
primaire functies van kunst. Het lijden dat, in welke vorm ook, in kunst verbeeld
wordt, moet geïnterpreteerd worden als metafoor van de zinloosheid van het bestaan
(p. 46).
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De troostende orde die in het kunstwerk geldt, bestaat daarbuiten niet; kunst geeft
slechts een illusie van zinvolle verbanden in de werkelijkheid. Vreemd genoeg keert
Anker zich in zijn dankrede voor de Jan Campertprijs, ‘Leve de stamelaar!’, juist
tegen de illusie, de suggestie van orde die door de volzin en de schone vorm gewekt
wordt. Hiërarchische ordeningen wijst hij van de hand. Zowel in ‘Leve de stamelaar!’
als in het essay ‘Bruggen’ geeft hij aan dat hij de volzin als verraad van de chaotische
(emotionele) werkelijkheid ervaart. Hij vervalt in gemompel, omdat hij merkt dat
‘de waarheid intussen uit de taal gevallen is’ (p. 179).
Aan het einde van ‘Bruggen’ bekritiseert Anker het overzichtelijke wereldbeeld
dat Maarten 't Hart in zijn boeken naar voren brengt. Een kunstenaar moet een serieuze
poging doen om de complexiteit van het leven te doorgronden. De ordening in het
kunstwerk kan dus geen simpele ordening zijn, die de chaos ontkent. In ‘Pollock
versus broertje’, dat onder andere over literatuuronderwijs gaat, schrijft Anker:
‘Enerzijds moet de leerlingen uitzicht geboden worden op de chaos, maar het lijkt
mij niet de bedoeling dat die chaos zo doorzichtig wordt gemaakt dat er de suggestie
van
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een oplossing wordt gewekt. Weg met iedere ideologische betutteling’ (p. 144). In
dit essay benadrukt hij dat kunst laat zien dat de werkelijkheid niet eenduidig en
ongecompliceerd is; dat onderscheidt haar juist van (sub-)cultuurvormen als ‘lectuur’.
Kunst heeft daardoor ook een kritische functie.
Ideologieën zijn het voorwerp van kritiek, omdat ze de werkelijkheid
vereenvoudigen tot een overzichtelijk systeem. Kritiek is voor Anker niet zozeer een
doel van de kunst, als wel een wezenskenmerk. Niet alle kunstwerken vallen
gevestigde normen en waarden aan; hij stelt dan ook ‘dat uitingen van moderne kunst
zich minstens afzet-
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ten tegen de esthetische verwachtingen die het eigen genre wekt’ (p. 50). De
kunstenaar moet steeds nieuwe vormen vinden en zich ontwikkelen, om niet zijn
eigen epigoon te worden.

De ordenende taal
Ook in zijn poëzie komt Ankers ambivalente houding ten opzichte van de troostende
ordening naar voren. Een goed voorbeeld is het gedicht ‘Voor de ramp’, dat een
scharnierfunctie heeft in de ontwikkeling in het werk van Anker. De eerste strofe
luidt:
De muren staan als koeien aan elkaar.
Wordt gras tot zwijgend zijn vermalen.
Wordt leven rechtgetrokken tot gedroomd carré.
Een landschap op de wand, een vijver binnenin.
En in het oog het dak uit: de oneindigheid.

Het onderschrift van het gedicht geeft aan dat een woonhuis in Pompeji beschreven
wordt. Het huis kan ook als metafoor voor het gedicht begrepen worden. Vooral
regel 3 maakt duidelijk dat er een irreële orde heerst in dit huis. Het tweede gedeelte
van ‘Voor de ramp’ laat een afwijzing van deze orde zien en lijkt direct contact met
de dagelijkse werkelijkheid te bepleiten:
Dit is natuurlijk maar een beeld.
Het is een beeld om te verbouwen.
Dat is: een raam erin en stemmen in het licht.
Daarom: het dak dicht, deuren om te gaan.
De straat op. Na de ramp een ander beeld.
Wat ik niet wilde. Maar bedoelde. Om te zijn.

De chaos van de werkelijkheid mag niet ontkend worden in volzinnen en mooie
vormen, betoogt Anker in ‘Leve de stamelaar!’. Daarom moeten dichters de vormen
waarin zij de werkelijkheid vastgelegd hebben, steeds weer bekritiseren en afwijzen,
om daarna een nieuwe poging te doen om de werkelijkheid te laten zien zoals ze is.
In ‘Voor de ramp’ is die kritiek op de vastgelegde vorm zelfs ín het gedicht uitgedrukt.
Ook de hiërarchie in de taal zet Anker over boord. Het verschil tussen bijzinnen en
hoofdzinnen lijkt in de laatste regel van ‘Voor de ramp’ te vervallen.
Opmerkelijk is, dat Anker de functie van troost lijkt te willen behouden voor het
gedicht, ook al wijst hij de irreële orde in het gedicht af. Het verbouwde huis in ‘Voor
de ramp’ moet openingen hebben naar de straat, maar ook een dak dat bescherming
biedt voor bedreigende elementen uit de werkelijkheid.
In Nieuwe veters en Goede manieren probeert de dichter zijn gedichten op de
verwarrende werkelijkheid te laten aansluiten. Hij moet echter constateren dat het
onmogelijk is om de verwarrende werkelijkheid in poëzie te verbeelden zonder dat
een suggestie van orde wordt gewekt. Veelzeggend zijn de volgende regels uit het
gedicht ‘No fun’:
Okee, je hebt hem neergezet, hij zit er net, een junk.
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[...]
Of hij nu ontmanteld is want weg is nu hij binnen is.
Of je hem terugvindt in het park van deze regels
want geen afgetrapte schoenen in een kraakpand zonder bed,
dunne armen uit een jas en roodomrande ogen.

De dichter wil een junk in zijn gedicht hebben, maar zodra die daar zit, is het niet
meer de junk die hij op straat tegenkwam. Het gedicht kan niet samenvallen met de
ruwe werkelijkheid die het dagelijkse leven van een junk bepaalt. Naast ‘het park
van deze regels’ gebruikt Anker in ‘No fun’ de metafoor ‘rosarium’ voor het gedicht.
Dit beeld vormt een erg grote tegenstelling tot de wereld van een drugsverslaafde.
Een park en een rosarium zijn geordende, rustige plaatsen, waar de stad eigenlijk
geen stad is. De ordening in hoofden bijzinnen heeft Anker hier achterwege gelaten.
Het blijkt echter, zelfs in een gedicht waarin geen taalhiërarchie bestaat, onmogelijk
te zijn aan de ordenende werking van de taal te ontkomen.

Religieuze wortels
Herhaaldelijk wijst Anker in zijn essays op de religieuze oorsprong van de kunst. In
de geseculariseerde samenleving is een aantal functies en doelen van de religie
overgenomen door de kunst. Troosten is daar een van. Van oorsprong religieuze
doelen zijn het aangeven van wat wezenlijk is in het bestaan, het benaderen van het
hogere (in de moderne kunst begrepen als een ‘lege transcendentie’) en het uitdrukken
van wat in de ziel is. Vooral in zijn eerste essay, ‘Op zoek naar de olifant’, komen
deze doelen naar voren. Anker is van mening, dat de dichter zich nog steeds op het
ideële richt.
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Het ideële moet echter niet meer opgevat worden als het bovennatuurlijke, want de
moderne mens beseft dat hij zich niet los kan maken van de aardse realiteit. Anker
voelt veel voor de omschrijving die Nijhoff geeft van poëzie als een uiting van ‘een
profane, wereldlijke mystiek’. Dit leidt hem ook weer terug naar het symbolisme,
dat het fundament van de moderne poëzie vormt:
‘[...] de laatste internationale stroming waarin men nog onverbloemd het ideële
zoekt, maar ook de eerste waarin men beseft dat de kosmische harmonie verloren is
gegaan, dat het Raadsel dat alle dichters zoeken te omschrijven in de eigen ziel ligt
opgesloten, en vóór alles, dat de kunst als substituut van de religie als enige dat
Raadsel kan benaderen (volgens Mulisch: vergroten), wat een krachtig vormbewustzijn
met zich meebrengt’ (p. 18).
Het doel dat de symbolisten zich stelden was het verwoorden van het onuitsprekelijke.
De moderne poëzie wordt nog steeds gekenmerkt door een dergelijk streven. In de
woorden van Kouwenaar: de dichter wil dichtend het vlies van het onmogelijke
verbreken. Anker haalt deze uitspraak met instemming aan. Zelf specificeert hij dit
zo: ‘We zouden geen mensen zijn, als we blijvend onthecht zouden raken van het
stoffelijke, maar engelen; we zouden weinig meer zijn dan de dieren, als we niet
telkens zouden streven naar onthechting. Deze paradox is de basis van de moderne
poëzie’ (p. 36).
Een onmogelijkheid waar de hedendaagse dichter zich niet meer voor inspant
volgens Anker, is het verkondigen van de waarheid. Hij benadrukt dit vooral in zijn
latere essays. In het gedicht ‘Bij een leven’ uit Van het balkon staat ironisch: ‘Het
lijkt wel of de foto kunst is: zoveel waars.’ Een bovenpersoonlijke en buitentijdelijke
waarheid bestaat niet; er is altijd ‘een tegengestelde waarheid die evenmin waar is’
(p. 141). Hij geeft aan dat de waarheid wel ‘tijdelijk, voor de duur van het kunstwerk,
benaderd kan worden’ (p. 113), wat impliceert dat er toch (een) waarheid bestaat.
Misschien bedoelt hij hier een beperkter soort waarheid, waar hij ook in het essay
‘Lege beelden’ over schrijft: ‘een subjectief inzicht in de werkelijkheid dat door
velen wordt gedeeld’ (170). Hij besluit zijn beschouwing over een reliëf van Robert
Longo met de volgende conclusie: ‘Een kunstwerk kan dus niet-mooi zijn en
niet-goed, maar het moet minstens waar zijn wil het recht hebben op kwaliteit’. Hoe
vaag de grens tussen waar en niet waar echter kan zijn, wordt duidelijk in episode
XIV van Goede manieren:
Alles rijmt en liegt en loopt beduidend in de maat
met dat wat het geval is [...].

Paradox
De doelen die Robert Anker voor de (literaire) kunst formuleert, blijken in hoge mate
paradoxaal te zijn. De kunstenaar wil inzichten verwerven in de werkelijkheid. In
de discussie over het nut van kunst vormt deze inzichtgevende functie een belangrijk
argument. De werkelijkheid toont zich echter steeds nadrukkelijker als
ondoordringbaar: het is niet mogelijk om in de wereld een zinvolle ordening te
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ontdekken. Doordat het kunstwerk de chaos in een tijdelijke ordening bedwingt, kan
kunst troost bieden aan de mens die onder het besef van deze chaos lijdt.
Het kunstwerk plaatst onderdelen van het leven in het zinvolle verband van de
taal. Anker onderstreept in zijn essays dat dit geen vereenvoudiging van de
werkelijkheid mag inhouden. De kritiek, die een wezenskenmerk is van kunst, richt
zich juist op de pogingen om het leven overzichtelijk te maken. Want die doen de
werkelijkheid geweld aan en moeten daarom bestreden worden. De waarheid moet
gezegd worden; dat is ook een belangrijke taak voor de kunst. Tegelijkertijd beseft
Anker, dat de waarheid, juist doordat hij chaotisch is, niet in woorden gevat kan
worden. Het is onmogelijk voor de dichter om aan de ordenende werking van de taal
te ontkomen. In het gedicht ‘No fun’ komt deze constatering duidelijk tot uitdrukking.
De dichter wil niet alleen een waarheid benaderen, die uiteindelijk vervangen zou
kunnen worden door een tegengestelde waarheid. Hij wil zich bovendien losmaken
van het aardse, terwijl hij weet dat een mens dat niet kan. Zijn streven is het
onmogelijke te realiseren in zijn werk. Het lijkt de tragiek van de moderne kunst te
zijn, dat haar doelen zo paradoxaal zijn geworden.
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[Nummer 2]
Praag
... zo wanhopig subtiel dat ze aan zichzelf te gronde gaat...
Leon Muilwijk
Er schijnt een stad te bestaan - bericht de in een traag schommelende hangmat gelegen,
machtige heerser de in zijn naam reizende gezant - die door velen ‘de gouden stad’
genoemd wordt, een stad waarvan de straten geen doel of richting hebben, maar zich
slechts rondwentelen in hun eigen pracht en fonkeling. Zelfs van de geringste steegjes
wordt beweerd dat ze zich spiegelen in zichzelf zoals aaneengeregen ringen elkaar
raken dankzij de volmaaktheid van hun eigen kronkeling, tot in de gangen van huizen,
tot in het diepste geheim van het aloude alchemistische wonder. Alle materie, van
de ruwste steen tot de subliemste muurschildering, schijnt zich te hebben
samengevoegd tot die uitmuntende gouden eenheid.
De waarde van de door jou tot nu toe aanschouwde plaatsen lijkt me, na deze
berichten dusdanig inflatoir, en het woord waarmee je ze beschreef zo'n van mond
tot mond en van voet tot voet vergaand cliché, dat de werkelijkheid die erdoor
uitgedrukt wordt, niet meer bestaat in mijn ogen. De stad waarvan ik hoorde is
onvergelijkbaar, men zegt dat de wortels van paleizen en huizen hun levenssappen
onttrekken aan de eigen bladerenkroon, om door deze inteelt van verhevenheid het
gouden sperma van de duizenden torens te redden van promiscuïteit met mindere
steden. Bestaat deze stad, zoals de goudmijnen van Eldorado bestaan, en zijn de
straten de schachten van dezelfde mijnen waar de goudzoekers doorworstelden in
een duistere poging te vinden wat zich onophoudelijk terugtrekt in de onbestaanbare
en onaantastbare schittering van het verlangen. Als je deze stad gevonden hebt, dit
Praha dat oorspronkelijk ‘drempel’ schijnt te betekenen, laat haar dan intact, zoals
een onbetekenend bloedlichaampje in een onbekende omloop, gedoemd tot
oppervlakkigheid omdat de buitenzijde onzichtbaar blijft.
Enkele belangrijke data in de geschiedenis van Praag:
5e eeuw: aankomst van de Slaven op het huidige terratorium.
9e eeuw: een fort op de heuvel wordt opgetrokken, met daarin de basis voor de St.
Vitus-kathedraal in de Praagse burcht.
In deze burcht, onder de ‘groene kamer’ waar Karel IV de gangbare
rechtshandelingen redigeerde (onder het toeziend oog van koning Salomo's
dialectische rechtspraak op de plafondschildering), onder de Wladislav zaal van
waaruit dezelfde vorst Praag tot één van de grootste Middeleeuwse steden van Europa
maakte (1340-1380), onder de burcht als geheel, dat het enige ommuurde en meest
in zichzelf gekeerde stadsdeel van Praag is, bevinden zich de zogenaamde crypten.
Terwijl we de spiraal-
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vormige trappen afdaalden, stuitten we op een doodlopende trap, die botste op aarde
en onzichtbaar dieper leek door te dringen, als een peillood in het inwendige van de
stad, een onderaards equivalent van de kathedraal.
Langs de muur waren de diverse aardlagen zichtbaar waar de treden van deze
neerwaartse beweging zich doorheen gedrongen hadden. De stenen, het puin van de
afgraving lag opgehoopt in de andere hoek, bijna onzichtbaar onder het plateau van
waaraf we de trap mochten bekijken. Het werd niet duidelijk gemaakt waar deze
afgraving voor diende, en vooral de schijnbare doelloosheid maakt het tot een van
de meest raadselachtige en representatieve beelden van de stad: achter de ingang ligt
weer een ingang, een reeks ingangen die zich steeds verder terugtrekken in zichzelf
en dieper op zichzelf ingaan: deur achter deur, drempel na drempel, traptreden dieper
dan de 9e eeuw, 5e eeuw, dieper dan het nulpunt van de stad.
In de zaal ernaast, die te bereiken is door een smalle, boogvormige opening, liggen
de wortels van de stad uitgestald: gedetailleere maquettes van een groeiproces. Het
archetype van de stad: een muur, vier torentjes en wat huisjes op een heuvel, terzijde
van een rivierbedding. Geplaatst op opeenvolgende stenen tafels ontwikkelt de stad
zich in miniatuur, aangepast aan onze blik en loopsnelheid. Het hedendaagse Praag
is niet aanwezig in deze ruimte, waar de lagen van de tijd de vroegere vormen
omzwachtelen met steeds meer details en toevoegingen. Het heden is dus nog niet
in beeld gebracht, het is ontsnapt aan de modellen in deze kelders van de burcht,
waar de steden die Praag ooit was, begraven liggen.
Op een van de tafels, rond 1350, ligt een steen: een éérste steen, die uitgroeide tot
één van de beroemdste kathedralen ter wereld. Door de gotische ramen keek ik naar
binnen en zag alleen een oude vrouw, die, in een warme doek gewikkeld, geknield
lag voor een madonnabeeld en ernaar keek. In de verte zag ik tegen een zuil, vrijwel
grenzend aan de banken van het altaarkoor nog een kleine preekstoel, heel simpel
van kale, witte steen. Hij was zo klein dat hij uit de verte een nis leek, bestemd voor
plaatsing van nog een heiligenbeeld. Deze levende leegte, of invulbaarheid, nodigt
de voorbijganger uit zich te scharen in de beeldengalerij; even een oneigenlijke
relikwie te zijn van zichzelf, even dood maar heilig.
Met de andere, plechtig fluisterende toeristen in de St. Vitus kathedraal, dwalen
we rond in wat als het hoogtepunt beschouwd kan worden van Praags ontembare
drang naar het hoge, naar een ongrijpbare verhevenheid. Zelfs de meest teneergeslagen
blik wordt meegesleept in een vormen- en lijnenspel van arabesken, vrolijke
verbeeldingen en heterogene heiligen die de ogen optrekken tot in het pijnlijk
onzichtbare verdwijnpunt van de spitsen boven het hoogaltaar (neo-gotisch, te dateren
rond 1870). De maquette van de hemel is hier met nadruk het meest abstracte,
afwezige moment in de ruimte. De blik daalt, kijkt in de brochure, die aanwijzingen
geeft over wie wie is, wat waar is, en wie of wat waar voor staat. En wij volgen de
reisgids, versterkt in ons
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Kafka, veertig jaar

vertrouwen door het telkens oplichtende, identieke boekje in de handen van anderen.
Niemand wil meer weten dan de korte karakteristiek van dit uitstulpende, zich in alle
bochten wringende gebouw, dat worstelt met die kale, witte steen tot het een god
voorstelt.
Na verloop van tijd ga je in Praag zoeken naar de vergeten eerste steen, naar de zo
veelbetekenend overwoekerde oorspronkelijkheid. Als ik de architectuur van mijn
blik ontrafel, zie ik overvolle kerken, pleinen, straten, gevels van huizen, deuren en
daarachter, tot in de opbouw, verbouw, de afwisselende bewoning, en tenslotte de
leegstand: de verlaten eerste steen in een leegte tussen vier muren zonder een enkele
toevoeging.
In de galerie met moderne Tsjechoslowaakse kunst waren schilderijen te zien met
afbeeldingen van mineralen: homogene bestanddelen uit de aardkorst, anorganische,
versteende stukjes leven gepresenteerd als kunst. Maar enkele stappen terugwijkend,
met half dichtgeknepen ogen zag ik plotseling dat de inhoudsloze kronkels en vage
structuren herkenbare vormen en figuren in zich sloten. Deze stenen hebben gezichten,
de hoofden van mannen, vrouwen en kinderen schreeuwend, uitbundige
ineenkrimpend gebogen gestalten, opeengeperste lippen alsof de stenen imploderen
door hun zwijgplicht, gegroefde houdingen alsof ze zo oud zijn als de mineralen zelf,
naast de grillige improvisaties van een speelse aardkorst. Het lijkt alsof de ingepopte
gezichten zich vanuit deze versteende embryonale sfeer een weg willen banen door
de gemummificeerde wereld van het huidige Praag. Waar de mensen op straat zich
vermommen en zich verschuilen in de verniste werkelijkheid, waar deze wereld zo
bovenmenselijk ongrijpbaar is, wordt de als oneindig gepresenteerde illusie grotesk.
Ik word bijna vanzelf gedwongen naast de uiterlijke vormen van de stad te kijken,
alsof de scheurtjes in het perfecte stadsbeeld voorzichtige openingen worden naar
een verborgen broedplaats van emotionele anarchie. Achter de schijn ligt de schijn
en de waarheid bestaat hier tussen aardlaag en aardlaag en de korst aan de oppervlakte
die alles bedekt. Van straat tot straat, van steen tot steen, binnen deze uitbundige en
voor mij onovertroffen mooie wereld, dreunt de onhoorbare stem, het onzichtbare
beeld in die mineralen, waar het menselijke gevangen zit in de eigen vorm en
steensoort. Het bewustzijn van de Praagse kunst wankelt op de drempel, van het
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vorm geven aan de ingehouden schreeuw om bevrijding uit de isolatie, naar het
ironisch krabbelen aan de korsten van een zichtbare leugen die de stad vooral is.

Vooys. Jaargang 10

70
1923: Franz Kafka publiceert ‘Het hol’, waarin de andere, verborgen zijde van de
stad gepresenteerd wordt: het personage is een mol die architectuur en
diepte-psychologie probeert te verenigen in het volmaakt ondergrondse bouwwerk.
Hij vergenoegt zich in de labyrinthische structuur van zijn huisvesting die het
indringers onmogelijk maakt de gangen en pleinen van zijn stad te bereiken. De
toerist wordt door een blinde muur op afstand gehouden: ‘van buiten is er eigenlijk
een groot gat te zien, maar dat leidt in werkelijkheid nergens heen, na een paar stappen
stoot je al op massieve natuursteen.’
De eerste avond in Praag zien we een theaterbewerking van dit verhaal van Kafka.
Het stuk wordt opgevoerd in een lege ruimte, waar in molachtige vermomming een
stuk of tien jongens opspringen tegen een fictieve muur, en teruggeworpen worden.
Ze willen naar binnen, maar worden tegengehouden door een bestemde kracht. Wat
is hier eigenlijk ‘binnen’? Als de muur niet werkelijk bestaat, is er ook geen werkelijk
verschil tussen buitenstaander en ingewijde. De acteurs voelen zich buitengesloten
en springen net zo lang tot de scheiding allesoverheersend is. Door te bewegen en
vervolgens terug te vallen op die beweging, laat elke mislukte poging een spoor na,
een onmogelijke ingang: een muur. Deze dans is zo wanhopig subtiel dat ze aan
zichzelf te gronde gaat, en de toeschouwer alleen de gefossiliseerde vormen ziet
waaruit de holen en steden ontstaan: ‘Der Bau’, een toneel vol muren, een
ondoordingbaar labyrint als je maar lang genoeg danst en denkt tegelijk.
Als je maar lang genoeg loopt en leest tegelijk, en struikelt over de superlatieven
waarin de eigenschappen van Praag doorgaans gepresenteerd worden. Alsof we in
een verhaal rondlopen waar elk woord een hernieuwde poging is het verband waarin
het geplaatst moet worden, uit het oog te verliezen: uitweiding, uitvlucht, uitgangen.
Staromestske namesti, Staromestska radnice, Staromestski brana. Stare mesto: de
oude stad, het oude centrum. Terwijl we denken de kern van de stad gevonden te
hebben, blijkt de monumentale volzin die te verwachten is, een haperende verzameling
flarden uit een vergeten gesprek. De namesti, het vroegere stadshuis, is bij nadere
beschouwing: een vroeg-gotisch huis met een kapel, waarbij door de snel groeiende
stadstaken al snel enkele (midden-gotische) burgerwoningen betrokken werden, de
namesti, het meest getekende gebouw van de stad, zwartgeblakerd gelaten na het
bombardement in 1945, de namesti, een torso zonder benen zonder hoofd, zwarte
toren, roze lichaam en glazen uitbouw, de namesti, een gebouw dat langzaam
uiteenviel of uiteenspatte en zich samenhoudt door haar naam, namesti. Daartegenover
de vleermuisachtig getande schaduw van de Tynkerk, daarnaast de St. Nicolaaskerk,
wit als een lege bladzijde.
3 augustus 1991: vandaag dezelfde straten doorlopen als de afgelopen dagen, de stad
begint zich te ontvouwen zodat we de plattegrond voor het eerst in het appartement
hebben achtergelaten. De drang die ik de eerste dagen voelde om achter elke opening
een nieuw stukje stad te zien dat nog in kaart
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gebracht moest worden, is gelukkig verminderd. We hebben foto's genomen, drie
rolletjes vol met deuren, doorgangen, wegglijdende gevels, doorgeefluikjes van
binnen naar buiten. Het was alsof we de aderen van het meest inwendige van de stad
voelden bewegen achter de deuren met daarin deurtjes met daarin kijkgaatjes en
daarin de pupillen van bewoners, de aderen van het netvlies in mijn lens. De behoefte
om alles vast te leggen, om me in zekere zin te verantwoorden voor mijn aanwezigheid
hier, is vervangen door een lichtheid tijdens het lopen, alsof Praag een willekeurige
plaats is zonder betekenis.
6 juni 1912: ‘Gewichtlos, knochenlos, körperlos zwei Stunden lang durch die Gassen
gegangen und überlegt, was ich nachmittag beim Schreiben überstanden habe.’ (Franz
K.)
4 augustus 1991: Waarom zou De ondraaglijke lichtheid van het bestaan zich afspelen
in Praag? Omdat elke stap van elke dag zich oneindig herhaalt, en elke stap tegelijk
de zware last voor al de daarop volgende herhalingen draagt? Deze last breekt je,
laat je struikelen, drukt je tegen de grond, en je wilt lichter zijn dan lucht, omhoog
vliegen, boven de aarde, boven deze stad? Zoals jij met je fototoestel in de hand de
stad in stukken knipt, doe je me aan Tereza denken, die zich door dezelfde straten
heenworstelde en het later berouwde de stad en het bestaan te hebben vastgegrepen
in een handomdraai, een loodzware vingerafdruk.
een vinger aan de pols, de vreemde slagaderen,
het koortsige kloppen
bij de steigers rond een kaartenhuis
das grauenhafte des bloss schematischen
raster over de tragische
route van het richtingloze bloed
25 februari 1915: ‘Wäre ich ein Fremder, der mich und den Verlauf meines Lebens
beobachtet, müsste ich sagen, dass alles in Nutzlosigkeit enden muss, verbraucht in
unaufhörlichem Zweifel, schöpferisch nur in Selbstquälerei. Als beteitigter aber hoffe
ich.’ (Franz K.)
Praha Franze Kafky: op alle muren in de binnenstad, op de folders die verspreid
worden, op doeken gespannen tussen huizenrijen:
IMAGINACE

causa: FRANZ KAFKA (signalement: felle ogen, loodzware, zwarte wenkbrauwen,
spitse oren in een wit gezicht). Een gezicht uit een ander verhaal, een vreemde die
zichzelf en het verloop van zijn dood beobachtet vanuit talloze perspectieven: het
boze oog dat de straten splijt en de mensen die onder hem door en langs hem heen
lopen ondervraagt, als een verheven wachter in een gesubsidieerde kooi. Alle deuren,
alle poorten naar zijn wereld staan open voor de toerist, voor mij. Achter de deur
onderscheid ik in het donker een ondoofbaar licht, en koop van de man die op een
krukje naast de deur zit een toegangskaartje voor het Black
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Light theater. Naast het podium speelt iemand op een elektrische gitaar, de
schijnwerper verschuift naar het midden. Het is even doodstil als een geknielde
jongen opgericht wordt door twee geuniformeerde figuranten, dan begint de muziek...
das grauenhafte des bloss monotonischen... de dans... Het magische van dit theater
is het in duisternis gehulde podium; alleen die fragmenten zijn zichtbaar die door de
schijnwerpers verlicht worden: een gezicht, de bewegingen van de dansers, de
voorgrond. De kunstgrepen, de steigers, de mensen in zwarte pakken die alles
opbouwen, zijn onzichtbaar weggemoffeld achter het licht. Als de danser op de
voorgrond door de ruimte zweeft,
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zien wij niet de tientallen zwarte figuren die hem dragen, optillen en vleugels geven.
Als ik afga op de posters en doeken met de beeltenis van Kafka, zijn de kwellingen
en twijfels, de zwarte figuurtjes van zijn Kopfschmerzen, zo duidelijk overgeplakt
dat de helderwitte heldenrol die men hem laat spelen, de gehele binnenstad van Praag
tot zo'n theater maakt. En toch ben je gezien, wordt je opgemerkt door deze vreemden
die voorbijgaan en rondwandelen in het kaartenhuis van deze tentoongestelde wereld.
Zo angstig en gespannen je meekijkt, meeloopt, steeds angstiger in wat je neerschreef.
Het is begrijpelijk: elk woord - gewogen, omgekeerd in jouw hand, onder jouw pols
- wordt tot een dolk die zich tegen de hand keert. En zo tot in het oneindige. En elke
steen, gewogen, omgekeerd, keert zich tegen zichzelf, doorbreekt de muur met de
foto's, stenigt de stad die haar aanprijst en inmetselt in een wederopbouw.
Rehabilisatie, Rehabitat?
Slot: van de berg waarop het slot stond, was niets te zien, we waren omgeven door
mist en duisternis, zelfs niet het zwakste schijnsel duidde aan waar het grote slot lag.
Lange tijd stonden we stil op de Karlsbrücke (1 van de 19 bruggen over de Vtlava)
en keken omhoog in de schijnbare leegte. Onder het beeld van de toewijding (1 van
de 31 beelden waarmee de brug bevolkt is) zong een groep vrolijke Tsjechen hun
volksliederen. Onder St. Christoffel en het kind vertolkte een eenzame zanger
gedichten van Rimbaud en Edgar Allan Poe, onopgemerkte dienstverlening in de
schaduw. Na een paar halveliterflessen goedkoop bier vertelde hij in eigen woorden
over Praag: wat ik van de beelden op deze brug vind? Zoeken jullie beelden,
schoonheid? Daar skinheads, mijn kapotte Skoda, zigeuners die wegkruipen, tanks,
roze tanks als een artistieke penisnijd met het westen, kafka: de eeuwige jood, kaft,
kaft.
Slot: de dag voor ons vertrek beklommen we voor het eerst en in chronolopische
volgorde de torens van Praag, om tenslotte toch nog een overzicht te krijgen van de
stad. Spiraalvormige trappen. Koepels, glijdende en hoekige daken, de blik van
Dedalus. Vanaf deze hoogte is er tussen de stenen huizen één opvallend, klein stukje
groen te zien: het Joodse kerkhof waar we enkele dagen tevoren nog doorheen waren
gelopen, tussen de duizenden grafstenen door, die als duizenden lootjes van een
vreemde stam over elkaar heen buitelden. Al de boodschappen op de graven: ‘het
gaat zo of zo’, ‘wat denk je hiervan, Rabbi Löw?’ Snippertjes papier op de stenen,
vastgehouden door kleiner steentjes, pratend met de nog kleinere stofdeeltjes onder
de grond.
Wat denkt u Rabbi Löw? Wat is klei en stof zonder de magische formule onder
de tong van de Golem, zonder de woorden in de mond van uw maaksel? Blijft het
zich voortbewegen, straat na straat, laag na laag, zoals de stad voortbestaat in al haar
stenen geledingen, in kelders waaruit we opduiken en torens waarop we staan en
bedenken dat de stad versnippert voor onze ogen, zo van bovenaf, tot op de laatste
eerste steen.

Vooys. Jaargang 10

74

Na de muur
Het wordt zo eentonig met die Duitse eenheid, - wie interesseert het in de Lage
Landen nog? Maar ‘geschiedenis’ is hier plotseling weer zo actueel, - mediaberichten
rollen over elkaar heen. Der Spiegel heeft deze week (eind januari) een omslagartikel:
‘DIE HORRORAKTEN: Stasi-Archive öffnen sich’. En nu die archieven opengaan,
barst de perfide waanzin van het voormalig arbeidersparadijs eerst goed naar buiten.
Als stinkend pus uit een zwerende wond. Dit laatste is wat overgebleven is van dat
deel van Duitsland dat ‘goed’, want antifascistisch en anti-kapitalistisch was: een
ecologisch verwoest rampenlandschap, verrotte steden, gemankeerde mensen. Alles
stinkt daar, nog steeds, en niet alleen omdat het nu winter is en men bruinkool stookt.
Der Spiegel bericht: een echtpaar waarvan de man de vrouw - een vredesactiviste ‘bespitzelte’; een dominee, inmiddels minister van een deelstaat (de geschiedenis
kent haar eigen rechtvaardigheid), die met behulp van pharmaceutica door Stasi-artsen
‘kaltgestellt’ werd; een open brief van Wolf Biermann, de door de Stasi vervolgde
‘ausgebürgerte’ dichter-zanger, die literair-grimmig antwoordt op het verwijt dat hij
nu - want dat doet hij - voormalige Oostduitse schrijvers van hun ‘progressieve’
troon stoot door hen te ontmaskeren als Stasi-medewerkers of als meelopers. Door
de ‘progressieve’ schrijvers in West-Duitsland wordt hem dat niet in dank afgenomen,
worden hem verwijten gemaakt als zou hij een beul en een scherprechter zijn. Hij
slaat op formidabele wijze, met alle retoriek een dichter eigen, terug. Ik hoop maar,
dat zijn stuk ook in Nederland in een krant of tijdschrift verschijnt. Want ook bij ons
(ik zeg nog immer: ‘bij ons’, wanneer ik Nederland bedoel) waren toch heel wat
lieden in politiek en aanverwante liederlijkheden - ook schrijvers en andere door
hoge geesten geïnspireerden - gecharmeerd van (de leugens van) dat Oostduitse
arbeidersparadijs.
Vergeef me: godallemachtig, wat zijn dat een leugens geweest! De oude Honecker
hoeft voor mij niet per sé aan de galg; die man heeft nog onder de nazi's - en dat
waren ook Duitsers, hoewel ze hier in West vaak doen alsof de nazi's van ‘outer
space’ kwamen (ik vraag altijd: ‘Ze spraken toch Duits?’) - in het gevang gezeten.
Maar desalniettemin: fout was hij, en meer dan dat. Wanneer ik hem dan zie rondlopen
op een krantefoto in de tuin van de Chileense ambassade in Moskou, met een bontmuts
op en een soort vrijetijdsbroek aan, met nog immer die zelfingenomen glimlach op
zijn huichelsmoel, en ik lees in diezelfde krant dat een inmiddels 29-jarige
ex-DDR-grenssoldaat in Berlijn tot 3 1/2 jaar gevangenisstraf veroordeeld wordt,
omdat hij in 1989 een 19-jarige vluchteling heeft doodgeschoten... Jongens die elkaar
doodschieten. Damals. In welke tijden leven we nu eigenlijk, in welk Duitsland?
Ik kan mij voorstellen, wanneer je je realiseert (bij voorbeeld omdat je nu je eigen
‘Stasi-Akten’ inziet, of gewoon omdat je tot je verstand gekomen bent) dat je veertig
jaar, nee: dat is inmiddels te veel, zeggen we: twintig jaar van je leven verprutst,
verpest en vergooid hebt aan zo'n absoluut mensen-minachtend rotregime dat slechts
afval nalaat... wil je dan toch geen galg zien voor het symbool van deze perfiditeit?
Ik herinner mij een studente, uit Oost, die zei dat ze Blokken van Bordewijk niet
verder kon lezen, want dat dat boek haar wereld beschreef. Zij woonde/woont in zo'n
menskleinerend gebouw aan zo'n kilometerslange Allee met zo'n Russische
schurkennaam, - Lenin of Stalin, naar keuze. Met gasten - uitsluitend met gasten rijd
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ik rond in Oost - reed ik er wel eens over of langs en dan zeiden wij steevast: dat
lijkt wel Bordewijk.
Ik heb voor alles begrip, vooral voor mijn eigen standpunten. Daarom kan ik ook
bekennen, dat ik zelf een beetje ‘fout’ geweest ben.
Ik herinner mij een winterdag tussen kerst en nieuwjaar in Berlijn, - we schrijven
1971. Alle dagen in die gezegende periode was de hemel zwaarbewolkt en woei een
ijskoude vrieswind, maar juist op die bewuste dag was het zonnig en vrijwel windstil.
In het gezelschap van mijn levensgezel stond ik op het Marx-Lenin plein in Berlin-Ost.
Ik vond het wel mooi, ruim van opzet, grote hotels, veel winkels, allure. Mijn
levensgezel begon te fulmineren tegen ‘het communisme’: die leuzen op
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borden over de wereldvrede waren leugens, in die winkels was niets te koop, in die
hotels niets te drinken, en op dat plein tochtte het. Het deficiet van het communisme,
dat kon je daar wel zien en aan den lijve ondervinden. Want het bleef koud. Wij
raakten in groot, zelfs ideologisch conflict, midden op het plein. Ik riep nog iets over
Oostduitse verworvenheden op allerlei gebied (wist ik veel) en hij nog iets over
communistische schandelijkheden (kon hij op dat moment ook niet allemaal weten),
- een uiterst moeizaam, hoogoplopend discours. En daaroverheen scheen die dag dan
toch de winterzon en legde zo'n mooi zachtrood licht over dat Oost-Berlijnse deel
van het boeren- en arbeidersparadijs. Een bijna mythisch tafereel.
Om een lang verhaal kort te maken, en daarom gaat het immers in een column,
die ‘ehemahlige’ communistenvreter en ik, wij leven nog altijd samen. En de DDR
bestaat niet meer. Er moet een God zijn.
Maar dan toch en ook nog: zoals de Duitsers nu ze weer één zijn, blijkbaar willen
afrekenen (en het kost mij honderden marken per maand, maar ahbon!) met hun
deels-communistisch verleden, hadden ze op gepaste wijze dan niet grondiger kunnen
afrekenen met hun grotendeels-fascistisch en nazistisch verleden in 1945 en de jaren
daarna? Hadden ze misschien in 1933 niet iets verstandiger kunnen stemmen? Ach,
het zijn enkele vragen aan de geschiedenis. Frans Kellendonk schreef het al (in Namen
en gezichten, 1983): ‘Het geloof is sterker dan de rede. Clio kan niet zonder mythen.
Het zijn haar valiezen op haar reis door de tijd.’ Zo gaan de dingen, dus. Ik peins
daarover, op een vrieskoude nacht in Berlijn. We schrijven januari 1992.
Frans de Rover
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Tussen banaan en drama
ontmoeting met F. Springer
Iris Pronk
Den Haag schrijft geschiedenis door het raam van de tram: statige
huizen en brede lanen trekken voorbij als dia's uit een onuitwisbaar
verleden. Stad ‘boordevol Bordewijk en van Couperus overal een
vleug’ - maar ik koers aan op het heden, op een ontmoeting met F.
Springer. De tram houdt stil te Scheveningen: stad apart, en thuishaven
voor veel personages uit zijn romans. De auteur zelf koos het - na tal
van omzwervingen en zaken over zee - als (voorlopige)
eindbestemming. Ik ben aangeland bij F. Springer, standplaats
Scheveningen.
Schoorvoetend had de schrijver enige weken tevoren toegestemd in een gesprek: ‘Ik
vind het altijd heel moeilijk om over mijn werkjes te praten.’ Sinds Springer in 1990
de boekenweek met Sterremeer opluisterde, is de betrekkelijke stilte rond zijn werk
doorbroken. Sterremeer kreeg uiteraard veel aandacht, en ook het onlangs verschenen
Teheran, een zwanezang werd uitgebreid gerecenseerd. ‘Literaire poeha’ en
gewichtigdoenerij is echter niet aan hem besteed: ‘verwacht van mij geen “sweeping
statements” over schrijverschap enzo,’ luidde zijn waarschuwing vooraf.

Madurodam
Vanuit zijn raam ziet Springer neer op Madurodam - Holland op z'n kleinst, in schril
contrast met de exotische ‘setting’ van zijn verhalen. ‘Een dergelijk uitzicht is goed
voor je relativeringsvermogen,’ grinnikt hij. Madurodam of de Baliemvallei,
Scheveningen of Teheran: als diplomaat heeft Springer veel van de wereld gezien en ook veel van de wereld leren relativeren.
‘In het vak van diplomaat kun je niet geëmotioneerd zijn: je moet analytisch, vooral
praktisch te werk gaan. Pragmatisch: wat kan ik doen? Wat moet mijn regering
weten? Hoe krijg ik landgenoten hier weg? Ik ben in mijn werk van ellendeplaats
naar ellendeplaats gegaan en moest daar wel op een nuchtere, afstandelijke manier
tegenover staan. Een soort overleefhouding; emoties voel je wel, maar je kunt ze niet
laten meespelen.’
In Bougainville, de roman waarvoor Springer in 1981 de F. Bordewijkprijs ontving,
noteert Tommie Vaulant in zijn dagboek: ‘Afstand nemen, relativeren, jezelf bijna
weg relativeren, dat is de enige manier om er iets van te maken, op papier en ook
elders.’
‘Het is mij wel eens kwalijk genomen dat ik te afstandelijk over allerlei
gruwelijkheden schreef. Dat is nu eenmaal mijn karakter en mijn benadering van het
schrijven: zo onderkoeld, afstandelijk en kort mogelijk het een en ander neer zetten.
Ik ben erg tegen bombast en zware woorden. Ik wil iemand of iets niet meteen
omhelzen, maar voorzichtig, ironisch benaderen. Met ironie kun je een heleboel
uitdrukken - ook gevoel.’
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‘Als schrijver in Nederland moet je ontzettend uitkijken met het ten toon spreiden
van humor. Dat is eigenlijk “not done”, en helemaal niet als je over tragische
gebeurtenissen schrijft. In de Angelsaksische literatuur is die lichte toets veel meer
ingebakken; ik voel me daar dan ook erg aan verwant. Hier is het moeilijk: vreselijke
dingen be-schrijven op een toontje alsof er een kerel met een fiets over een banaan
uitglijdt...’
Tussen de regels door, tussen banaan en drama weerklinkt in Springers werk een
onuitsprekelijke weemoed: ‘Die voel je de ene keer sterker dan de andere keer. In
mijn werk komen personages voor die in exotische gebieden op zichzelf zijn
aangewezen en daardoor meer aan mijmeren toekomen. Dan kan de weemoed wel
toeslaan: het is allemaal niet geworden wat ik gehoopt had dat het zou worden.
Driekwart is illusie gebleken... Als je dat weemoed wilt noemen, dan speelt dat in
mijn werk wel een belangrijke rol.’

Don Quichot
Met mensen die illusies en idealen najagen, loopt het in de romans van Springer
slecht af. Opa De Leeuw in Bougainville - een Multatuli-vereerder
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die prat gaat op het (onbewezen) feit dat hij ‘met Mata Hari ter kooi is gegaan’ eindigt zijn strijd tegen de onderdrukking van de Javaan in een kale cel: naakt, dronken
en voor gek versleten. Gerard Dubba, de hartveroverende zendeling in Schimmen
rond de Parula (1966), wordt op Bloedzuigereiland geconfronteerd met een cultuur
die nog lang niet rijp is voor de blijde boodschap. Zijn onderricht

aan Zefo's krijgers mondt uit in een wel erg letterlijke interpretatie van de bijbel:
Dubba wordt gekruisigd.
‘Aan een figuur als Dubba ben ik zelf erg gehecht: ik vond het heel erg dat het zo
met hem afliep. Het zou de uiterste consequentie kunnen zijn van een plastische
boodschap als de kruisiging: door het kruisigen heeft de lieve Heer onze zonden op
zich genomen en kunnen wij het paradijs in. Als je dan heel praktisch bent ingesteld,
dan denk je: laten wij hem eens even een stukkie helpen. Hoe vlugger hoe beter...’
‘Dubba is een soort Don Quichot: iemand die heel idealistisch bezig is. Idealisten
worden echter vaak onderuit gehaald, het blijft vechten tegen windmolens. Ik hou
erg van dit soort mensen, maar bij mij krijgt toch de pragmatische, realistische
benadering de overhand. Ik denk dan: dat kan nooit iets worden in deze rotte wereld.’
Springer loopt naar zijn boekenkast, om even later met een roodgekaft boek terug
te keren: ‘En weet je wat het gekke is: die Dubba's bestaan!’ Het rode boek blijkt
een bijbel, vertaald in het ‘Lower Grand Valley Dani’, de taal die wordt gesproken
door zo'n 50.000 mensen in het benedengebied van de Baliem-vallei (Nieuw-Guinea).
Het is het levenswerk van een zendeling die Springer 28 jaar geleden in de bergen
van Irian, Nieuw Guinea ontmoette. Toen al was deze ‘Don Quichot’ sinds jaren in
de weer met taal, boodschap en bevolking - nu, een half mensenleven later, is zijn
werk voltooid. Met de Dani-bijbel in zijn handen verzucht Springer: ‘Ik heb enorme
bewondering voor de Ausdauer en het geloof van zo iemand: 35 jaar lang aan het
einde van de wereld aan zoiets werken - en dan niet voor een miljoenenpubliek, maar
voor 2 of 3 stammen... Het heeft iets tragisch: zo'n man is een idioot, een freak, een
bezetene van een boodschap. Het is in elk geval een fascinerend verschijnsel, waarover
ik ook met plezier heb geschreven.’

Heldenepos
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Springer raakt op dreef; enthousiast verhaalt hij van zijn ambtsperiode in
Nieuw-Guinea: ‘Die tijd in Nieuw-Guinea is een heel belangrijk deel van mijn leven.
Door de confrontatie met een totaal andere cultuur kom je tot de ontdekking dat je
zelf geen sodemieter voorstelt met al je geweldige verworvenheden en technieken.
Je staat machteloos tegenover volk en land, het maakt je heel klein.’ Als argeloze
bestuursambtenaar kwam hij in aanraking met de mythen van de primitieve bevolking:
‘Zij geloofden dat er andere wezens waren - in de hemel ofzo - en die waren wit.
Deze witte wezens werden beschouwd als hogere schepsels, onschendbaar, engelen
zouden wij zeggen. De eerste blanken die in deze gebieden kwamen - in een zilveren
vogel! - vervulden zonder dat zij het wisten de profetieën van de medicijnmannen.
Zij kregen een rol toebedeeld die helemaal niet van de aarde was.’
Op verzoek van VPRO-radio zijn Springer en zijn vrouw onlangs naar de
Baliemvallei teruggekeerd - voor hen een zeer emotioneel weerzien: ‘Het ging als
een lopend vuurtje door de vallei dat wij terug waren, dus allerlei oude knakkers
kwamen van heinde en verre lopen. Roerende ontmoetingen; wij werden
binnengehaald als Mama en Bapa.’ In de afgelopen decennia bleek de Holland-
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se tijd in Nieuw-Guinea een heel eigen leven te zijn gaan leiden. Springer en zijn
vrouw werden onthaald op epossen en gezangen ‘waarin anderen en ik heldenrollen
spelen die we helemaal nooit vervuld hebben. We bleken opeens in de geschiedenis
en legendevorming van stammen te zijn opgenomen.’
Geschiedschrijving of geschiedsvervalsing in de Baliem-vallei?

Teheran
In Teheran, een zwanezang is de geschiedschrijving een belangrijke rol toebedeeld.
De roman speelt zich af in het Iran van 1979: de val van de Sjah, de machtsovername
door Khomeini, de enorme omwenteling van redelijk modern land tot middeleeuws
schrikbewind vormen het decor voor de belevenissen van kitsch-schrijver Toby
Harrison. Consul Turfjager zegt op een gegeven moment tegen Toby Harrison:
‘Verder verwacht ik [...] dat jij als beroepsscribent de spannende gebeurtenissen hier
ter stede waarvan wij ooggetuigen mogen zijn, nauwkeurig voor het nageslacht zult
vastleggen.’ Even later voegt hij daaraan toe: ‘Wat mij betreft hoef je het met de
exacte feiten niet zo nauw te nemen, je kunt gerust allerlei sappige bijkomstigheden
uit je duim zuigen, ik zal je daarover nooit lastig vallen want volgens mij bestaat
geschiedschrijving voor vijfenzeventig procent uit bij knappend haardvuur
opgetekende indianenverhalen.’ Springer heeft de revolutie in Iran zelf van nabij
meegemaakt: Teheran, een zwanezang is hiervan de weerslag. ‘De periode in Teheran
heeft nogal indruk op me gemaakt, ik moest het van me afschrijven. Ik ben echter
geen journalist, mijn verslag hoeft niet met de feiten te kloppen. Ieder maakt zijn
eigen geschiedenis, verhaal, zijn eigen waarheid; daar verwijst die opmerking van
Turfjager ook naar. Wel heb ik mijn best gedaan om de sfeer te pakken die op dat
moment heerste: ik wilde in fictie-vorm illusteren hoe een stel buitenstaanders opeens
“caught in the middle” is. Middenin een revolutie, en totaal geen benul van hoe de
zaken verlopen. Je moest van de BBC in Londen, of van een trouwe bediende die
op straat of in de bazaar het een en ander opving, horen wat er bij jou om de hoek
gebeurde. Die elementen zijn vrij waarheidsgetrouw - ik wilde ze gebruiken als
achtergrond.’
Teheran, een zwanezang werd door sommige recensenten bekritiseerd wat betreft
de omvang: 374 pagina's, bijna vier maal zoveel als bij voorbeeld Tabee, New York.
Waarom is Springer afgeweken van de bondigheid die zijn oeuvre tot nu toe
kenmerkte? ‘Ik had nu eenmaal zoveel pagina's nodig om mijn verhaal te doen - het
is jammer als men dat niet met me eens is. Je wordt ingedeeld door lezers en critici:
dat is een vent die korte baan schrijft - een novelle, een roman van 150 pagina's, meer
niet. En nu gaat hij er eens voor zitten en maakt een boek van bijna 400 pagina's maar dat kan toch helemaal niet! Met zo'n boek zondig ik tegen de beeldvorming,
het etiket klopt dan niet meer. Ik heb allerlei etiketten gekregen: novellist, Indische
schrijver, diplomaat-schrijver ...’

Schrijven langs het leven
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Springer krijgt regelmatig vragen over het waarheidsgehalte van zijn romans: ‘Dat
is natuurlijk ook mijn eigen schuld: ik heb altijd vlak langs mijn leven
heengeschreven.’ Al zijn romans en verhalen spelen zich af in de verre oorden, waar
Springer heeft gewerkt; dikwijls zijn de hoofdpersonen werkzaam als diplomaat of
bestuursambtenaar. ‘Vooral wat betreft de atmosfeer, het decor van een verhaal vind
ik dat je moet schrijven over wat je zelf geroken, gezien hebt. Dat is voor mij - door
mijn vak - onherroepelijk buiten de deur geweest. Het toeval (in dit geval de minister
van Buitenlandse Zaken) heeft bepaald waar ik terecht kwam - en indirekt dus ook
waaraan ik elementen voor mijn romans ontleen. Dingen moeten voor mij een beetje
grijpbaar zijn, dicht tegen mijn eigen werkelijkheid aan liggen.’
Vice versa betekende schrijven voor Springer: tijdelijk aan zijn eigen werkelijkheid
ontvluchten. Soms was hij gestationeerd in van god verlaten uithoeken, waar buiten
het dagelijks werk en de fles whiskey niets te doen was: ‘Vlak na de onafhankelijkheid
heb ik twee jaar in Bangladesh gewerkt. Ik zat daar helemaal alleen, mijn gezin kon
er niet bij zijn. Toen dacht ik: ik moet schrijven, om mijn gedachten af te leiden van
waar ik de hele dag mee bezig ben geweest. Die functie heeft het voor mij altijd
gehad. Geen hogere roeping ofzo; ik heb het gewoon nooit kunnen laten.’
Zijn romans en verhalen associeert hij sterk met de periodes waarin hij ze
geschreven heeft, ‘waarin ik me echt moest vastklampen aan iets anders dan het
werk. In de eenzaamheid werden mijn herinneringen ook veel scherper.’ Dolly uit
Tabee, New York, geboren tijdens de verbanning in Ban-
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gladesh, heeft een speciaal plekje in zijn hart: ‘Ze ging steeds meer voor me betekenen,
ik werd echt helemaal verliefd op haar.’ Andere werken zijn hem minder dierbaar,
zoals Bericht uit Hollandia: ‘Die verhalen heb ik aus einem Guss geschreven,
weggestuurd, die zijn verschenen en weer verdwenen. Ook De gladde paal van macht
staat heel ver van me af, daar heb ik absoluut geen herinneringen aan.’ Deze politieke
legende, waarin een primitief volk nu eens niet zwart is maar wit, kenschetst hij ruim
20 jaar na dato als ‘te thematisch, te veel in elkaar gezet.’

Sweeping statements
In het werk van Springer lopen nogal wat mislukte schrijvers rond, als papieren
bewijsstukken voor de relativerende houding van hun schepper. Toby Harrison
verpakt zijn leugens in bombastische wegwerpfrazen; Felix Sterremeer weet-ondanks
heftig pogen ‘niet veel meer dan holle verzen op papier te zetten. ‘In Sterremeer laat
ik zien dat het met iemand voor wie schrijven eten, drinken en ademen is, ook wel
eens verkeerd kan gaan. Schrijven kun je niet forceren.’
Sweeping of niet, Springer doet wel degelijk uitspraken over ‘schrijverschap enzo’:
‘De eerste opdracht van een auteur is dat hij niet saai mag zijn. Het leven is al kort
genoeg, je moet de mensen niet aan het hoofd zeuren. Ze noemen mij ook wel verhalenverteller; dat vind ik een eretitel. Als mensen dan naar dubbele bodems
zoeken, moeten ze dat zelf weten, die heb ik er niet zo ingelegd. Er is niets zo moeilijk
als een goed verhaal vertellen dat niet al te saai is en dat een aantal mensen tot het
einde toe uit wil lezen.’
Op de vraag wat zijn literaire inspiratiebronnen zijn, antwoordt Springer
voorzichtig: ‘Als je namen noemt, dan blijven die je altijd achtervolgen. Bovendien
verandert dat steeds: boeken en schrijvers groeien met je mee. Ik heb bepaalde werken
altijd overal mee naar toegesleept. Soms keek ik er vier jaar niet in, soms dacht ik:
gelukkig heb ik mijn Thomas Mann om de hoek staan.’ Springer heeft vooral
bewondering voor de rasechte vertellers: Tsjechov, De Maupassant, Somerset
Maugham. ‘Je leert van bepaalde schrijvers. Ik ben wat de techniek betreft een beetje
schatplichtig aan De Maupassant. Het korte, het tekenen van karakters in een paar
woorden, regels; de plots zoals hij die opbouwt - puur technisch gezien is zijn werk
bijna perfect.’
Over zijn eigen schrijftechniek zegt Springer: ‘Ik schrijf langzaam, ik ben misschien
wel vijf versies verder voordat ik het iemand lezen laat. Het handwerk gaat - nu ik
uit de diplomatieke dienst ben - tegenwoordig wel sneller. Vroeger schreef ik in de
weekends, de vakanties, onder- of tussen mijn werk door. Als ik eenmaal met een
verhaal ben begonnen, dan blijft het me toch bezighouden.’
‘Zo'n verhaal wordt altijd anders dan ik in mijn hoofd had: personages nemen
bepaalde beslissingen, voeren acties uit die ik toch niet helemaal voorzien had. Ik
ga uit van een bepaald thema, personage of anecdote en ga dan nadenken over een
plot: wie zal ik daarin laten meespelen. Personages komen vaak heel anders uit de
verf.’
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Met een blik naar buiten, waar de lucht grauwt over Scheveningen, verklaart Springer
nog niet aan een ‘Haagse roman’ te denken. Vooraleerst staat er een werk op stapel,
waarin herinneringen aan zijn jeugd te Java en de Japanse bezetting centraal staan.
In Tabee, New York gaf hij hiertoe al een aanzet; een recente reis naar Java leverde
nieuwe inspiratie. ‘Ik vroeg mij af: wat heb ik verdrongen, wat komt er terug nu ik
weer in datzelfde milieu rondloop. Die dingen zullen in mijn volgende boek een rol
spelen.’
En met de goedmoedige zelfspot, de relativerende ironie die schrijver en werk
zozeer kenmerken, voegt hij hieraan toe: ‘Maar vrees niet: het wordt niet zo dik als
Teheran, een zwanezang!’
Carel Jan Schneider werd geboren op 15 januari 1932 te Batavia. Als
diplomaat was hij achteeenvolgens werkzaam in Nieuw-Guinea, New
York, Bangkok, Brussel, Bangladesh, Den Haag, Iran, Angola, Straatsburg
en de DDR. In 1989 zette hij een punt achter zijn diplomatieke carriere.
Onder het pseudoniem F. Springer debuteerde hij in 1962 met de
verhalenbundel Bericht uit Hollandia.
Overige werken:
Schimmen rond de Parula (1966)
De gladde paal van macht (1969)
Tabee, New York (1974)
Zaken overzee (1977)
Bougainville (1981)
Quissama (1985)
Sterremeer (Boekenweekgeschenk 1990)
Teheran, een zwanezang (1991)
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Before she met me
Aantekeningen bij een motto
Leonore Kneepkens en Bas Verhoeven
Julian Barnes is in Nederland vooral bekend geworden met zijn romans
Flaubert's Parrot (1984) en The History of the World in 10 1/2 Chapters (1989).
In 1982 verscheen van zijn hand Before She Met Me, een opmerkelijke roman
over een geval van verwoestende jaloezie. Het hoofdpersonage uit deze roman
is jaloerser dan Othello; zelfs het erotische verleden van zijn Grote Liefde, de
tijd ‘before she met me’, blijkt in zijn visie een groot overspel.
Een artikel over een tragi-komisch boek over liefde, jaloezie, de tranen van
de krokodil en de hulpeloze staat van de mens.

Before he met her
Het hoofdpersonage Graham Hendrick, huisvader en historicus, ontmoet de
aantrekkelijke filmactrice Ann op een feestje en laat prompt zijn eerste vrouw Barbara
in de steek om Ann te kunnen trouwen. Het heeft er alle schijn van dat hij in Ann de
ware gevonden heeft. Graham zou iedereen willen vertellen, zo zegt hij, dat ‘Ann
had made the spectrum wider for him, had restored for him those lost colors everyone
had the right to see.’
Al snel blijkt echter dat Grahams verering voor Ann obsessieve vormen aanneemt.
Hij houdt in zijn dagboek bij welke kleding Ann aan heeft, hij smelt weg bij het
wc-papier dat zij per ongeluk naast de pot achterlaat en eet de restjes van haar bord
om zich dichter bij haar te voelen. Graham wordt als volgt beschreven:
‘He envied the things she [Ann] touched. He was contemptuous of the
years he had spent without her. He felt frustrated at not being allowed to
be her, not even for a day’.
Zodra Graham Ann op het filmdoek heeft gezien, in een van haar vele vroegere
rolletjes als overspelige vrouw, slaat zijn obsessie om in jaloezie met een
‘retrospectief’ karakter: hij wordt jaloers op alle mannen waarmee Ann vroeger before he met her - een sexuele relatie heeft gehad. Het waarnemen van het overspel
van Ann in de film is in dit verband van cruciaal belang. De film werkt door zijn
visuele karakter als een soort katalysator op Graham. Pas met de uitbeelding komt
het verleden en daarmee zijn retrospectieve jaloezie tot leven. Het is wellicht
veelbetekenend dat Graham, als man van het verleden, retrospectief jaloers moet
worden.
Het gevolg van deze jaloezie is dat Graham uitgebreide rapporten aanlegt over
Anns geliefden van toen. Hij deelt ze in naar het soort overspel - ‘on-screen’ en/of
‘off-screen’ - en verzamelt nauwgezet alle mogelijke informatie over hen, zoals een
goed historicus betaamt. Hij bezoekt alle films waar Ann in speelt - wordt als het
ware naar de bioscoop toegezogen - en steeds weer raakt hij hevig geëmotioneerd
door het zien van Ann en haar tegenspelers. Overdag ondervraagt hij Ann over zijn
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zogenaamde concurrenten, 's nachts droomt hij dat hij ze tegenkomt. Zo doordringt
Grahams sexuele jaloezie zijn hele leven: zijn gedrag, zijn gedachten, zijn emoties.
Machteloos tegenover zijn emoties, vraagt Graham raad aan zijn vriend Jack
Lupton, een schrijver van dubieus allooi (uiteraard een schrijver, want wie kan er
beter orde in de chaos scheppen dan een schrijver, al is het dan een slechte). Jack
beschouwt Grahams jaloezie in de eerste plaats als een maatschappelijk probleem,
als een probleem dat in de aard van het huwelijk besloten ligt. Aan ieder huwelijk
mankeert immers wel iets, meent Jack. Elk huwelijk heeft zijn ‘cross-eyed bear’;
jaloezie is de ‘cross-eyed bear’ van Grahams huwelijk. ‘It's a design fault. [...] identify
it, isolate it, and always make a particular response to it when it occurs’, merkt Jack
op. Hij oppert diverse manieren van handelen, die hem zouden kunnen helpen zijn
primaire lichamelijke reacties en emoties in bedwang te houden. Zo adviseert hij
Graham niet meer naar de film te gaan, eens te vrijen meteen ander en minder van
Ann te houden. Graham volgt zijn raad in zoverre op dat hij inderdaad een po-
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ging onderneemt zichzelf andere sociale gewoonten aan te leren. Echter zonder veel
succes. De bioscoop blijft een magnetische aantrekkingskracht op hem uitoefenen
en het herstellen van een oude gewoonte - masturberen gestimuleerd door
pornoplaatjes, een oplossing die strookt met Grahams gerichtheid op het visuele geeft niet de afleiding die hij zoekt.
Graham onderneemt ook pogingen om het verschijnsel jaloezie intellectueel onder
controle te krijgen: hij probeert het te begrijpen. Waarom bestaat er jaloezie en
waarom werkt het met terugwerkende kracht, vraagt hij zich af. Waarom speelt het
nu, aan het einde van de twintigste eeuw? En niet in de laatste plaats: waarom moet
het hem, Graham, overkomen? Vragen waarop hij het antwoord echter schuldig moet
blijven. Hij komt tot de slotsom dat jaloezie mogelijk in de aard van de liefde besloten
ligt - niet in de aard van het huwelijk zoals Jack beweerde - en dat het als een
onvermijdelijk verschijnsel beschouwd moet worden, een verschijnsel waar de rede
geen controle over heeft. Een onaangename gedachte, vindt Graham: ‘That was a
much less pleasant thought: that the thing [love] everyone pursued always went
wrong, automatically, inevitably, chemically.’ Haar erotische verleden vergeten zou
de beste oplossing zijn, besluit hij, maar de vraag is hoe hij delen van zijn geheugen
kan uitvlakken.
In dat verband biedt Anns aanpak uitkomst. Terwijl Graham haar verleden niet
van zich af kan zetten, heeft Ann de mogelijkheid dat verleden te veranderen door
delen ervan te herschrijven: door te ontkennen dat zij bepaalde sexuele relaties gehad
heeft, of dat bepaalde gebeurtenissen ooit hebben plaatsgevonden. Zo spreekt zij met
Jack af dat hun kortstondige relatie, jaren geleden, nooit bestaan heeft. Aan Graham
stelt zij voor met kunstmatige middelen als kippebloed en kaarsvet haar
maagdelijkheid te herstellen. Ann ziet Grahams obsessie namelijk in de eerste plaats
als een emotioneel probleem dat niet langs rationele weg benaderd moet worden. Zij
koestert de hoop dat wanneer Graham het ritueel van de ontmaagding emotioneel
zou kunnen doormaken, hij misschien van zijn probleem bevrijd zou zijn.
Alle sociaal, intellectueel en emotioneel georiënteerde oplossingen ten spijt, blijft
Graham in de ban van zijn obsessie. Jack voelt zich inmiddels ongemakkelijk onder
de situatie, terwijl Ann de hoop op betere tijden heeft opgegeven en besloten heeft
alles ‘te laten komen zoals het komt’. Graham, die ondertussen geheel geregeerd
wordt door zijn verbeeldingsvermogen, weet met behulp van de romans die Jack
geschreven heeft het verborgen verleden van Ann en Jack boven tafel te krijgen.
Bovendien verzint hij er talloze gebeurtenissen bij. Graham weet namelijk precies
datgene in Jacks romans te lezen, wat zijn theorie bevestigt: dat Jack en Ann al jaren
een relatie hebben, die zelfs nu nog voortduurt. De roman eindigt met een ‘crime
passionnel’, zij het dat die op een uiterst koelbloedige wijze wordt uitgevoerd. Het
slachtoffer van de door Graham begane liefdesmisdaad is Jack, de mislukte schrijver
en ex-minnaar van Ann. Tenslotte slaat Graham ook de hand aan zichzelf.
Zo op het eerste gezicht lijkt het jaloezie-thema in Before she met me het centrale
thema van de roman. Jaloezie beheerst in toenemende mate het leven van de
protagonist. Graham Hendrick probeert zich van deze destructieve kracht in zijn
leven te ontdoen, maar slaagt hierin slechts door het plegen van zelfmoord. Men kan
stellen dat jaloezie de romanwereld domineert, - niet verwonderlijk, aangezien we
hoofdzakelijk de gedachten en handelingen van Graham voorgeschoteld krijgen.
Before she met me kan dan ook gelezen worden als het verslag van een
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literair-psychologische exploratie van het fenomeen jaloezie. Maar is hiermee alles
gezegd?

Brains within a brain
Er zijn aanwijzingen in het boek die op het gedrag van Graham, en daarmee op de
strekking van de roman, een ander licht werpen. Barnes geeft aan de roman twee
motto's mee: een citaat uit Molières Les Fourberies de Scapin (‘Il vaut mieux encore
être marié qu'être mort’); en daarnaast een fragment uit Journal of Nervous and
Mental Diseases van de Amerikaanse neurofysioloog Paul D. MacLean:
Man finds himself in the predicament that nature has endowed him
essentially with three brains which, despite great differences in structure,
must function together and communicate with one another. The oldest of
these brains is basically reptilian. The second has been inherited from the
lower mammals, and the third is a late mammalian development, which...
has made man peculiary man. Speaking allegorically of these brains within
a brain, we might imagine that when the psychiatrist bids the patient to
lie on the couch, he is asking him to stretch out alongside a horse and a
crocodile.
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Dit laatste citaat zal de niet-psychologen of de niet in psychologie geïnteresseerden
onder ons een duister stukje tekst blijven. Het ideeëngoed van MacLean vormt echter
een relevant interpretatiekader, zodat een uitwijding over ons ‘reptielen-’,
‘zoogdieren-’ en ‘mensenbrein’ hier op zijn plaats is.
In zijn boeiende boek Tranen van de krokodil (1989) behandelt Piet Vroon onder
andere de ideeën van MacLean. Volgens Vroon zijn MacLeans opvattingen omtrent
bovenstaande driedeling overigens ‘heel oud’. Wie als eerste dergelijke denkbeelden
ontvouwde kan Vroon niet vermelden, maar zeker is dat MacLean niet de ‘ontdekker’
van de driedeling genoemd kan worden. Aangezien in dit verband niet zozeer
MacLean, alswel de door hem aangehangen denkbeelden van belang zijn, gaan wij
hieronder in op het genoemde boek van Vroon.

Tranen van de krokodil
Na het werk van Lamarck en Darwin huldigde elke bioloog de opvatting dat de mens
als hoog geëvolueerd dier beschouwd moet worden. Sommigen kwamen op basis
van deze aanname op de gedachte dat onze hersenen naast een ‘menselijk deel’ ook
structuren bezitten die overeenkomsten vertonen met de bouw en het functioneren
van het dierlijke brein. Aangezien de mens evolutionair gezien jong genoemd kan
worden, volgde hieruit dat onze hersenen zouden bestaan uit onderdelen van
verschillende (fylogenetische) ouderdom.
Neurofysioloog Paul MacLean heeft er in zijn werk de afgelopen dertig jaar blijk
van gegeven deze visie op de hersenen te onderschrijven. MacLean benadrukt dat
de verschillende onderdelen die binnen ons brein te onderscheiden zijn in zeer
gebrekkige zin samenwerken.
In het brein vallen drie systemen te signaleren. De kleine hersenen en de hersenstam
regelen grotendeels de ademhaling, honger, dorst, sexueel gedrag en de spijsvertering.
Dit hersenonderdeel vertoont overeenkomsten met het reptielenbrein en is
fylogenetisch gezien het oudst: 500 miljoen jaar. Een tweede onderdeel binnen de
hersenstructuur is het limbische systeem. Dit systeem is verantwoordelijk voor het
bestaan van emoties en gevoelens. Het is eveneens van niet geringe ouderdom (200
miljoen jaar) en komt voor bij mens en zoogdier. Het meest recente en typisch
menselijke onderdeel onderdeel dat de evolutie de hersenen heeft opgeleverd, is de
neo-cortex of nieuwe hersenschors. De neo-cortex regelt processen op het gebied
van taal, denken, geheugen en gedifferentieerd waarnemen. Sommigen (waaronder
MacLean en Vroon) menen dat de nieuwe hersenschors zo'n 100.000 jaar geleden
een explosieve groei heeft doorgemaakt.
De spectaculaire groei van de neo-cortex is reeds beschreven door de
negentiende-eeuwse bioloog E. Häckel. In zijn visie vormt de embryonale
ontwikkeling van mensenhersens een afspiegeling van de evolutionaire ontwikkeling
van de soort (zie de tekening).
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Figuur 3. Een schematische voorstelling van de ontwikkeling van het centrale zenuwstelstel (Oakley
e.a., 1979).

De wijze waarop de evolutie met betrekking tot de hersenstructuur te werk is
gegaan kan volgens Vroon beschreven worden in termen van ‘stapelen’. De
betrekkelijk jonge neo-cortex is, om Vroons metafoor te gebruiken, bovenop de
oudere hersendelen gestapeld en heeft een expansieve groei doorgemaakt. Resultaat
is dat de mens geregeerd wordt door psychische mechanismen waarvan de aard en
ouderdom sterk uiteenlopen. Als illustratie van de bovenstaande ideeën geeft Vroon
- alweer met behulp van analogieën - aan wat er tijdens het huilen in ons brein gebeurt:
De tranen stammen uit de fylogenetisch zeer oude hersenstam. Zij zijn als
het ware een produkt van de krokodil in ons. Het corresponderende gevoel
daarentegen stamt grotendeels uit het zogenaamde limbische systeem, dat
wij met zoogdieren gemeen hebben. Het paard in ons heeft bij wijze van
spreken verdriet. Tenslotte hebben de nieuwste delen van de hersenschors
(de mens) een idee over de aard en herkomst van het verdriet.
De verschillende hersenonderdelen werken niet altijd optimaal samen. Sterker nog,
de verschillende systemen die binnen onze hersenen functione-
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ren leven veelal in staat van oorlog. Zo bestaan er vaak grote verschillen tussen de
attitudes en gedragingen van mensen. Hoewel de meerderheid van het mensdom zal
beweren geen medemens te zullen martelen, blijkt uit talloze psychologische
experimenten (en helaas ook uit de realiteit buiten het laboratorium) dat mensen
onder druk zonder al te veel wroeging een soortgenoot pijnigen. Om in de hierboven
gebruikte metaforiek te blijven: vaak wint de krokodil in ons (instinct, blinde
gehoorzaamheid) het van de op ethisch gebied goed geëquipeerde mens.

Bloed, gal of limbisch systeem
Wij vroegen ons vóór de bovenstaande uitwijding over de menselijke hersenstructuur
af of Before she met me gelezen kan worden als een literair-psychologische uitdieping
van het fenomeen jaloezie. Dat kan, zo luidt het antwoord, maar er valt meer over
Barnes' roman op te merken. Wanneer het citaat van MacLean als interpretatieve
sleutel beschouwd wordt, kan het obsessieve gedrag van protagonist Graham Hendrick
‘verklaard’ worden. Vanuit deze optiek beschouwd, is het onvolledig te stellen dat
het boek in hoofdzaak over jaloezie handelt; Before she met me bericht over iets veel
algemeners: de machteloze staat van het menselijk brein. Aan de hand van MacLeans
metaforen kan men Grahams gedrag beschrijven als resulterend uit de in zijn
hersenpan strijdende krachten: het reptiel, het zoogdier en de mens. Ondanks
intellectuele overpeinzingen over de aard en functie van zijn verwoestende jaloezie
regeren uiteindelijk instinctieve en emotionele krachten. Deze krachten blijken niet
of nauwelijks door de lijdende mens Graham te controleren. Evenmin leveren door
derden aangedragen oplossingen voor het jaloezieprobleem iets op: noch Jacks
voorstellen tot gedragsverandering, noch Anns pleidooi voor een emotionele
benadering lijken een uitkomst te bieden. Het gedrag dat het hoofdpersonage vertoont,
schijnt te zijn ingegeven door diepgewortelde, instinctieve neigingen, die zich
grotendeels aan intellectuele sturing onttrekken. Het is allerminst toevallig dat we
in het hoofdstuk waarin Graham de moord op Jack pleegt, het laatste hoofdstuk,
nauwelijks meer iets vernemen van de gedachten die de hoofdpersoon teisteren. Als
in een trance, puur instinctmatig, volbrengt hij de ‘crime passionnel’.
Evenmin toevallig is Grahams laatste intellectuele reflectie op zijn gedrag voordat
hij op weg gaat om te doden:
What was the latest theory which Jack - Jack of all people - had explained
to him? That there were two or three layers of the brain constantly at war
with one another.
De hoofdpersoon stelt hierbij gelaten vast dat de theorie van de driedeling weinig
nieuws toevoegt aan de visie op de mens die men in de middeleeuwen reeds had
ontwikkeld.
It hadn't changed much since the Middle Ages, [...] since the time they
believed literary in offal: in blood, liver, bile, and so on.
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Men zou hiertegen in kunnen brengen - voor zover het zinvol is met romanpersonages
te twisten - dat deze opvatting van Graham slechts stoelt op een uiterst getrivialiseerde
versie van de driedeling-theorie en dat men toch moeilijk vol kan houden dat
wetenschappelijke kennis over ons brein sinds de middeleeuwen niet noemenswaardig
gegroeid is. Dit kennistheoretische probleem is in Barnes' roman echter niet essentieel.
Wezenlijker lijkt het volgende. Barnes evoceert in Before she met me een wereld
waarin de mens hopeloos overgeleverd is aan duistere krachten die zijn innerlijk
regeren. Niettemin suggereren het aan neurofysioloog MacLean ontleende citaat en
de in de roman - in getrivialiseerde vorm - terugkerende driedeling-theorie dat deze
krachten wel gedeeltelijk te beschrijven zijn. Dit betekent echter geenszins, zo schijnt
Barnes ons voor te houden, dat inzicht in het functioneren van het brein de mens ook
meester maakt van zijn eigen mentale functioneren. De vraag of we de krachten die
de mens in hun greep houden nu bloed, gal of limbisch systeem moeten noemen, is
dan ook van ondergeschikt belang.
Julian Barnes biedt - op literair niveau - ondersteuning voor een moderne theorie
uit de psychologie, maar toont de schrijnende ontoereikendheid ervan eveneens
overtuigend aan.
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Trans
Karl-Heinz Stockhausen, Trans

Onderschrift
Het eerste wat ik hoor is een onaangenaam gekraak. Haastig loop ik naar mijn
draaitafel om de naald te redden. Onderweg bedenk ik het volgende: briljante vondst
van Stockhausen. Een stuk beginnen met het gekraak van een defecte
grammofoonplaat: een ideale manier om de luisteraar te confronteren met de gebreken
van het medium. (Was dit geen live uitvoering?) Natuurlijk hoort muziek in de
concertzaal, dat begrijpt Stockhausen als geen ander. Hij doet toch ook zelf de
techniek? Dat gekraak, dat hoort zo.
Maar als ik de plaat heb schoongemaakt, klinkt het een stuk beter.
Ik herinner me dat ik Stockhausen voor het eerst hoorde. Dat was tijdens een
muziekles op de middelbare school. Muziekgeschiedenis zal er gegeven zijn. In één
les. Ik herinner me nog dat we stil moesten zijn en luisteren om John Cage te begrijpen
- buiten speelde een radio, ik begreep Cage prima, tot de lerares zei: ‘nee, dit telt
niet’. Ik herinner me dat de les begon met Henry Purcells Dido and Aeneas - een
stuk dat ik minder goed begreep dan John Cage. En ik herinner me dat de les eindigde
bij Karl-Heinz Stockhausen: een stuk voor vier koren - dat zei de lerares, ik hoorde
nu en dan een flard van een melodie, gezongen door een flard van een stem. Waren
daar vier (count 'em, four!) koren voor nodig? Het klonk naar niks, maar ik vond het
interessant. Pas veel later realiseerde ik me dat ‘interessant’ zo ongeveer het meest
negatieve etiket is dat op muziek geplakt kan worden.
De hoogste regionen van een kerkorgel, maar geen melodie of akkoord; alsof iemand
met de vlakke hand op de toetsen drukt. Dit geluid wordt langzaam harder. Dan een
geluid dat zich ergens tussen het dichtslaan van een autoportier en het laden van een
dubbelloops jachtgeweer bevindt. Een zwaar en donker Kli-klik.
Ha! Instrumenten. Dwarsfluiten spelen een melodie. Ja, dit kan best een melodie
genoemd worden. Vogels, vergeefs strevend naar den hemeltrans? Lage strijkers
vallen in, dan een trombone. Dan neemt de elektronica het weer over en kost het
moeite de bijdrage van het Rundfunk Synfonie Orchester Saarbrücken te horen.
Ik heb nooit muziek van Peter Schat gehoord, maar dat hoef ik mijzelf niet kwalijk
te nemen: een recent interview begon met de sombere vaststelling dat er niets van
hem op cd verkrijgbaar was. Toch vind ik Peter Schat een goede componist. In een
artikel in NRC-Handelsblad waarin hij zijn ‘toonklok’ poogt te verklaren, uit hij z'n
bewondering voor een ‘volkslied van de welvaartsstaat’, René Frogers ‘Alles kan
een mens gelukkig maken’ en vergelijkt dat met een ‘boeiend’ stuk van Donatoni,
het verschil tussen muziek van lichaam en geest: ‘het bovenlijf kan moeilijk anders
dan op het onderlijf neerkijken, maar doet het dat ook met opgetrokken neus?’ Die
toonklok is vast heel ‘interessant’, maar Peter Schat is duidelijk meer dan dat.
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In 1988 ging in Milaan de opera Montag aus Licht van Karl-Heinz Stockhausen in
première. Peter Schat was erbij, als journalist van NRC-Handelsblad: het Holland
Festival zou verblijd worden met een concertante uitvoering van hetzelfde stuk en
Schat berichtte vast vooruit. Zijn stuk (in de vorm van een brief aan Nietzsche, die
zich honderd jaar eerder over Wagner had boosgemaakt) is een van de zeldzame
muziekbesprekingen waarbij ik me iets kan voorstellen. Bovendien is het leuk op de
meest effectieve manier: gemeen leuk. Een beschrijving van het decor: ‘-Het onthult
zich al gauw als zandstrand - “dahinter das Meer liegt” (voor het geval iemand het
blubberende blauwe plastic op de achtergrond verkeerd mocht begrijpen). “Es riecht
stark nach salzigem Meerwasser”. (Gelukkig is ook dit
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detail alleen in het libretto waarneembaar, maar de bedoeling is duidelijk: een beetje
Gesamtkunstwerk dient de toeschouwer ook bij de neus te nemen.)’
Nog steeds dwarsfluiten. Eerst speelden ze allemaal hetzelfde, nu klinkt het alsof elk
van de fluitisten improviseert, alsof Stockhausen na al dat gecomponeer plots dacht:
‘zoeken jullie het nu zelf maar uit’. Om beurten mogen de verschillende secties van
het orkest op de voorgrond treden: na het koper, de houtblazers, de strijkers. Vooral
de cellist(e) valt op: die m/v speelt práchtig. Ik doe mijn uiterste best alle elektronica
niet te horen. Vooral dat dubbelloops jachtgeweer (Kli-klik) begint op mijn zenuwen
te werken. Welke stroming is dit eigenlijk?
Na dat artikel van Schat was ik overtuigd: ik hield niet van de muziek van Karl-Heinz
Stockhausen. Die plaat van Trans bevalt me ook steeds minder. Waarom twee (count
'em, two) uitvoeringen? Kon er niet gewacht worden met het uitbrengen van een
plaat tot er nóg een compositie was? Waarom staat op de hoes zo nadrukkelijk waar
de partituur te krijgen is? Bang dat het nooit meer uitgevoerd wordt? De live
uitvoering (tevens Erst-aufführung) duurt drie (count 'em...) minuten langer dan de
studio-opname, maar waar het verschil in zit? Van die vage vegen op de hoes zie ik
nu pas dat het de gelaatstrekken van Stockhausen zijn, die blijkbaar overal aanwezig
wil zijn. Peter Schat: ‘Hij maakt niet alleen alle onderdelen van zijn shows, hij maakt
zelfs een aantal uitvoerders ervan: zijn zes kinderen weet hij regelmatig in te
schakelen.’
Het is al zeker tien seconden stil: is het nu afgelopen? Kli-klik. Dan speelt alles wat
er in Saarbrücken is een ‘melodie’ die bestaat uit, laat ik het ‘disharmoniërende
akkoorden’ noemen. Het is alsof ik naar de soundtrack van een low-budget horror-film
luister. Het duurt niet lang meer. Was zeker een toegift.
Ik deug niet als muziekliefhebber, zoveel is zeker: door een artikel laat ik me
overtuigen van de kwaliteit van een componist die ik nooit hoorde, en een polemisch
artikel van diezelfde componist overtuigt me ervan dat een Belangrijk Modernist als
Stockhausen onaanhoorbaar is.
Wie vindt het mooi, Trans? Ik niet. Overigens: ook aan René Froger heb ik een hekel.
Bertram Mourits

Brief van een lezer
Utrecht, 6 januari 1992
Geachte redactie,
Graag uw aandacht voor het volgende.
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Mijn vriendin studeert algemene letteren en heeft een abonnement op uw blad. Ik
zit zelf op de Versfelt (MTS) en heb eigenlijk geen tijd om het te lezen. Het meeste
interesseert me ook niet zo en dan heb ik gewoon het geduld niet om het uit te lezen.
Toen wij terug kwamen van vakantie lag er een nieuw nummer op haar kamer,
over postmodernisme. Ik maakte nog een grapje over massa-ontslagen bij de PTT
waar ze wel om moest lachen, maar toen ik me in de douche stond af te drogen riep
ze dat er een brief van Marco van Basten in stond! Nou daar was ik wel benieuwd
naar! (Ik heb namelijk op dezelfde middelbare school als Marco gezeten.) Ik moet
u eerlijk bekennen dat ik er niet veel van begreep. Marco is natuurlijk een slimme
jongen die daarom ook veel geld verdient, maar dit had ik niet achter hem gezocht.
Misschien heeft hij veel gelezen toen hij zo lang geblesseerd geweest is of zo. Of
heeft hij ook een vriendin die studeert of gestudeerd heeft?
Eind vorig jaar was er weer een nieuwe Vooys. Mijn vriendin zei tegen me: nu
staat er een stuk van Sören Lerby in! Dat stuk vond ik al veel beter! Lerby kent de
Nederlandse taal vast niet goed genoeg om net zo moeilijk als Marco te kunnen
schrijven, moest ik bij mezelf denken. Het scheelt ook dat ik die Nico Scheepmaker
ken van zijn stukjes in het Utrechts Nieuwsblad en van dat taalspelletje op de televisie.
Leuke man wel.
Nu vraag ik mij af: gaat u vaker voetballers vragen om in uw blad te schrijven?
Dit vind ik namelijk een heel goed idee. Zo leer je ze eens van een heel andere kant
kennen. Een heel onverwachte kant mag je wel zeggen!
Ik heb een verzoek aan u. Zelf ben ik Feyenoord-fan, altijd al geweest ook. (Daar
kijkt u misschien van op daar uw keuze voor Marco en Lerby op een lichte voorkeur
voor Ajax wijst.) Gelukkig kun je weer voor je Feyenoord-hart uitkomen zonder je
in een hoekje te gaan zitten schamen. En dat komt vooral door één man en die man
heet: John de Wolf. Ik vind John de Wolf een van de beste voetballers die er op de
Nederlandse velden rondlopen. Hij is hard maar altijd fair. Zijn tomeloze inzet is een
voorbeeld voor anderen en teamgeest gaat bij hem altijd boven eigenbelang. En als
hij eens scoort, dan kun je zien dat hij echt
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blij is, heel anders dan die verwende jochies van Ajax. Bovendien vind ik John de
Wolf mooi: lang haar kan een man best mooi staan, als je het maar verzorgt. Ik hou
van John de Wolf, dat mag u gerust weten. Hij doet me iets wat ik nog nooit bij een
man gehad heb en ik wil me daar niet voor schamen. Ik droom ook regelmatig van
hem. Mijn vriendin vindt dit allemaal een beetje raar, maar ze doet haar best om het
te begrijpen.
Wat me nu zo leuk lijkt is dat u John de Wolf eens zou vragen wat te schrijven
voor uw blad. Ik weet wel dat John de Wolf een gewone jongen is, die een normaal
salaris verdient op de Nederlandse velden, heel anders dan Marco en Lerby en daarom
misschien niet zo interessant voor u, maar schijn kan bedriegen! U zult nog opkijken
waar zogenaamd ‘eenvoudige’ mensen niet mee voor de dag kunnen komen als ze
voor een nieuwe uitdaging komen te staan. En vergeet niet dat John de Wolf ook
humor heeft zoals iedereen bij Barend en Van Dorp heeft kunnen zien! Het lijkt me
fantastisch een blik te krijgen op de lezende mens achter de topvoetballer John de
Wolf. Ik weet zeker dat hij zijn simpele en agressieve image niet verdient!
Mijn vriendin zegt dat er nooit ingezonden brieven in uw blad staan. Misschien
dat u eens een uitzondering zou kunnen maken: wat zal ze opkijken. Maar het
belangrijkste is natuurlijk mijn verzoek: geef John de Wolf een plaats in uw blad,
die ruimte en eer verdient hij. JOHN DE WOLF FOREVER!
Met vriendelijke groeten,
Jeroen de Vos
(ik kan er ook niets aan doen)

Zuurkool en schrijfmachine Randstad-criticus versus Budé
De taak van de criticus is in eerste instantie een leestaak. In zijn recensie mag hij
vragen stellen aan een gedicht. Een polemische attitude is daarbij echter ongepast.
Prikkelen mag, maar de lezer heeft recht op nuances. Tenzij er sprake is van een
‘noodtoestand’, van literatuur(kritiek) in een dictatuur. Dat is op het moment in
Nederland echter niet aan de orde.
Toch bezondigen zich sommige critici ten koste van dichtbundels herhaaldelijk
aan ongewenste intimiteiten. Vrij Nederland-criticus Rob Schouten bij voorbeeld.
Hij is in ‘De Republiek der Letteren’ beschermeling van Carel Peeters en lijkt zijn
machtspositie als criticus voor een polemiek te gebruiken. Schouten vond met
betrekking tot Frans Budés De onderwaterwind (Meulenhoff 1991) gebruikers- en
citaatvriendelijk de hapklare kreet ‘Poëzie buiten de bebouwde kom’ (6-7-91) uit.
Daarmee plaatste hij de Maastrichtenaar buiten de vertrouwde Randstad (where it
all happens) en las hij hem in een kader van mystieke natuurpoëzie: een uiting van
onbegrip. Daardoor wordt het gebouw van het gedicht niet betreden en wordt ook
de moeite om intertekstuele knopen te ontwarren gespaard. In wat nu volgt wil ik de
grens tussen literaire kritiek en polemiek tot heilig verklaren.
Poëzie volgens Randstad-criticus Rob Schouten is bruisend. Ironie en speelsheid
voeren de boventoon en de documentatie en anekdotes van modern leven staan
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centraal. De dingen van alledag, vooral geen bezield verband. Poëzie van de straat,
niet van de traditie die Brecht de ‘pontificale lijn’ noemde.
Bespreekt Schouten de tweede bundel van Marc Reugebrink (Vrij Nederland
21-9-91), dan benut hij deze gelegenheid om van ‘een epidemie onder de dichters’
te spreken. Hij betrekt ‘de dichters van elementaire poëzie’: ‘Wiel Kusters, Huub
Beurskens en Frans Budé’ in zijn vonnis.
Mag een criticus, die zich met betrekking tot het werk van Paul Celan als ‘een
volstrekte outsider’ (VN 16-3-91) omschreef, een dichter (Budé) ‘stilstanddichter’
noemen, hem van ‘eentonigheid’ betichten? Ondanks zijn bekentenis vooraf: ‘Zo
word ik al jarenlang niet geraakt door poëzie waarin stilstand centraal staat, een
bedachtzame hang naar rust en ingetogenheid, gedichten met minimale
perspectiefverschuivingen als voornaamste spanningsvelden. Kwestie van karakter.’
(VN 6-7-91)?
Mag hij zich achter zijn ‘eerlijkheid’ verschuilen om zijn mening uit te dragen?
Dat dit een groot dilemma voor critici is, verzacht de gevolgen voor het besprokene
geenszins.

Rolluiken
Schoutens chef bij Vrij Nederland Carel Peeters huldigt, zoals Frans Ruiter in dit
blad (1991/4: p. 42) aanstipte, in wezen het principe van de VENT die je vanachter
de ruit van zijn werk tegemoet grijnst. Schouten lijkt deze hang naar de geur van
zweet en nicotine-vingers met Peeters te delen. Zowel Schouten als Peeters gluren
bij voorkeur door de gordijnen van de dichter die
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aan tafel zit tussen zuurkool en schrijfmachine. Heeft de dichter echter geen gordijnen
maar rolluiken, dan is de homo criticus gegriefd.
Frans Budé weet daar alles van: regelmatig wordt zijn poëzie geslotenheid
verweten. Hij heeft te maken met een vertroebelde kijk op poëzie sinds de conflicten
tussen de zogenaamde ‘maximale’ en de ‘hermetische’ poëzie.
Peeters gaat het blijkens zijn inaugurele rede (1989) te Amsterdam om ‘het taalen vleesgeworden idee dat nieuwe ideeën oproept’. Met andere woorden: ‘Elke “ziel
van ware aard” in de gedaante van een (...) dichter (...) is het daarom waard grondig
te worden bestudeerd in zijn specifieke en onverwisselbare literaire karakter.’ Wat
is dan dat ‘specifieke’, dat ‘onverwisselbare’ van Budé, de man achter rolluiken? En
waarom tracht Schouten daar niet achter te komen?
Eind oktober was Budé nog in de Randstad. Hij was ‘Dichter aan huis’ in Den Haag.
In zijn poëzie gaat het inderdaad niet, zoals Schouten graag wil, over de verworvenen bedorvenheden van de moderne maatschappij.1. Moderne techniek en geneugten
van het uitgaansleven zijn tot nu toe uit Budés gedichten geweerd. Die behoren
eenvoudigweg niet tot zijn thematiek en dat is een daad van verzet. Klaarblijkelijk
laakt Schouten de opvatting van Budé zich door taal en thematiek te willen afzonderen
van de empirische realiteit.2. In die miskenning ligt het onbegrip van de criticus.
Niet in de Randstad wonend, kan Budé zichzelf in zijn soms elegische gedichten
in de levende en fossiele natuur van het Limburgse grensgebied plaatsen. Daar zijn
leemlijken, resten van oude tijden. (In de beheerste abstractie van ‘minimalisme’ en
metrisch maniërisme van Een leem - 1986 - gingen deze thema's schuil.) Stilte is
echter eerder onheilspellend dan contemplatief. Zo vestigt Budés klankrijke en
ritmische taal de aandacht op de ondraaglijkheid van stilte, zoals die in het moderne
leven spreekwoordelijk is geworden. De schreeuwende stilte is een synecdoche voor
het bestaan. Alleen stilstand geeft inzicht in de storm, maakt er zelf deel van uit.
Vandaar ook het chiffre ‘onderwaterwind’. Slechts door de loodzware last van de
dood in een talig spel in te bedden verkrijgt Budé houvast. Samen met de geliefde
duikt de dichter onder in zijn wereld; die van het gedicht en die van het landschap.
Daarbij is de rivier, in concreto de Maas, gemodelleerd naar de Lethe, de rivier die
vergetelheid kan bieden.
Budé werd in diverse talen vertaald. Uitgebreid staat hij o.a. in een Chinese
anthologie van Moderne Nederlandse poëzie (ed. Machiel van Crevel en Magou
Ming, Beijng 1988), in het Spaanse tijdschrift Barcarola, revista de creacion literaria
(Albacete, mei 1990) en in het Duitse tijdschrift die horen (Hannover, voorjaar 1991).
Een gedicht verscheen op de voorpagina van de Brusselse krant De Morgen (30-8-91).
De samenwerkingsverbanden met beeldend kunstenaars, die december jl. in de
‘Euro-City’ nog resulteerde in een expositie met 20 kunstenaars (B, D, Jap., GB,
NL), en het opduiken van schaduwen van Rimbaud, Rilke, Trakl, Celan tenslotte
zijn aanwijzingen genoeg voor aanknopingspunten van Budés poëzie. ‘Specifieke
en onverwisselbare’ kenmerken te over, kortom.
1.
2.

Eventuele ‘maximale’ elementen in De onderwaterwind zoals ‘Chefarine Chefarine!’ en
‘Brylcreem’ laat ik dan buiten beschouwing.
Dit geldt alleen voor Budés poëzie. Met anderen riep de dichter in een advertentie op tot
beëindiging van de vernietiging in Kroatië. (de Volkskrant 15-11-1991)
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Manipulatie
In zijn beschouwing in Maatstaf over poëzie van de afgelopen vijf jaar (1991/8-9:
‘Nieuwe geluiden en andere ouwe koek’) haalt Schouten weer uit naar Kusters,
Beurskens en Budé. Daarmee veegt hij ze op een hoop, wist de verschillen uit. Budé
noemt hij plotseling een ‘Nieuweling’. En dat terwijl hij eerder in hetzelfde blad
(1990/3) na de opmerking: ‘Sommige poëzie is niet aan mij besteed.’ had toegegeven
dat Budé ‘vakmanschap’ bezit, maar het bezwaarlijk vindt dat het ‘steeds hetzelfde
vakmanschap’ is. Hinderlijk vindt hij namelijk overeenkomsten tussen Budé en
diverse dichters. Bovendien hanteert hij de merkwaardige opvatting dat Budé te snel
produceert. Zei hij in Vrij Nederland nog dat de dichter ‘in korte tijd liefst vijf
dichtbundels op zijn geweten’ had, in Maatstaf (1991) verfoeit hij anders rekenend:
‘in de gauwigheid goed voor vier bundels’. Een grote produktiviteit zegt uiteraard
niets over de poëtische rijpheid. Bovendien schrijft Budé ‘in voltijd’ en zijn 5 bundels
van een late debutant in een tijdsbestek van 7 jaar niet per se bedenkelijk.
Als kroniekschrijver van de hedendaagse poëzie probeert Schouten verbanden te
leggen en zwaartepunten te ontdekken. Het heeft er echter alle schijn van, dat
Schouten vastzit in eigen denkbeelden en niet voor andere ideeën openstaat, er niet
adequaat op kan reageren. Ook de homo criticus lijkt aan het criterium van VENT
te willen voldoen.
Guus Middag plaatst in zijn NRC-recensie (12-7-91) over De onderwaterwind dan
ook terecht een kanttekening bij Schoutens eerdere negatieve opmerking in Maatstaf
(Budé zou ‘als een pier’ schrijven). Men zou ‘over, zeg, vijftien jaar (...) hevig terug
[kunnen] gaan verlangen naar die mooie, in zichzelf gekeerde, gesloten poëzie zoals
die aan het eind van de vorige eeuw geschreven werd, met Budé
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als meest monomane vertegenwoordiger’. Daaraan zou ik willen toevoegen dat ‘de
taak van de criticus’ niet het manipuleren van de canonisatie en de
literatuurgeschiedenis is. Schouten redeneert volgens het demagogische stramien:
laten wij de loftrompet afsteken over de anekdotische poëzie en die van de meer
contemplatieve soort verguizen, dan komt het allemaal wel goed.
Schoutens gebrek aan argumentatie blijkt ook uit de gedichten die hij als voorbeeld
stelt. Zo nam hij in het genoemde overzicht in Maatstaf uit Nachtdroom (1989)
willekeurig het tweede gedicht en gaf hij geen enkele aanzet tot interpretatie. Dat
gedicht opent echter een cyclus en verlangt dus een andere leeshouding.
Waar de positivistisch lezende Schouten in VN een gemis aan ‘psychologie en
filosofie, de voorkeur voor anonimiteit’ hekelt, daar zou de daadwerkelijke
interpretatie moeten beginnen. De zeker niet onkritische maar slordig routineuze Ad
Zuiderent leest bij voorbeeld (Trouw 13-6-91) nog wel ‘heldere gedachten en scherpe
beelden’. Zo is het epische, deels autobiografische openingsgedicht ‘Reiziger’ van
De onderwaterwind, eerder apart verschenen, een odyssee die niet in het mythische
blijft steken. Tevens lijken uitingen als ‘Wij zijn een schip’ en vooral ‘Wij zijn geluid’
mij eerder filosofisch dan ikgericht. En belichaamt volgend gedicht, in een context
geplaatst van kernzinnen als ‘We zouden moeten sterven. Nu.’ en ‘de woede / waaraan
wij sterven gaan’, oorzaak en gevolg van stilstand. Ook de VENT is aan sterven
onderhevig.
In het licht van strepen, torens,
rekt de muur zich uit het water op,
beweegt de stem van wie hier hoorde
zich moeizaam langs de stadsrand weg.
Kijk, voordat wij achter glas onaanraakbaar
staren naar onze gele hand, voorgoed
gevouwen over onze zomerjas je hebt vandaag weer kinderen gebaard.
Niets dan liefde, nieuwe pijnen.
Een ogenblik
alsof er niets gebeurd is, tel je
je leven af, blikje afwezig
boven de glans van de rivier uit
in een val van stilstaand licht.

Naschrift
Dit artikel ontstond oktober 1991.
Inmiddels laakte ook Remco Ekkers, over Marc Reugebrink schrijvende, Schoutens
doorgrondelijke wegen (De gids, 1991/11).
Ewout van der Knaap

Het onbegrijpelijke gedicht

Vooys. Jaargang 10

Er zijn altijd onbegrijpelijke gedichten geweest. Aan dit feit hebben de dichters hun
reputatie te danken grote geesten te zijn, verder kijkend dan hun tijdgenoten; ondanks
hoon en onbegrip eigenzinnig: met de zekerheid dat de geschiedenis ze gelijk zal
geven. En dat gebeurt: onbegrijpelijke gedichten worden op maat gesneden,
gecanoniseerd en begrepen?
Een voorbeeldje, van een goede honderd jaar geleden. Willem Kloos leest nieuwe
gedichten van Herman Gorter, enkele verzen: ‘Ik begrijp er zeer weinig van’ en ‘ik
sta voor een dilemma “Ben ik zo stom en ouderwetsch òf is Gorter van de wijs'”.
Kloos’ onbegrip is voor de Nieuwe gids-redactie geen belemmering: uiteindelijk
worden de gedichten natuurlijk gewoon geplaatst.
Maar dan de reactie van een ‘gezond-verstand-krant’, het Algemeen handelsblad.
De toon is voorspelbaar, maar de vorm waarin het onbegrip gegoten werd, vraagt
letterlijk om reactie:
‘In het Augustus-nummer van De Nieuwe Gids komen wederom eenige
Nieuwe-Gidsverzen voor van den heer Gorter.
Wij nemen het eerste gedicht over, met de nederige bekentenis dat we er geen
woord van begrijpen. Eigenlijk schijnt het ons zelfs radicale onzin toe.
Is er onder onze lezers iemand die verklaren kan, eenigen zin in deze verzen te
vinden en in staat te zijn ongeveer aan te duiden wat de dichter zeggen wil? Zijn er
leestekens en werkwoorden weggevallen? Wat is het inzwevend kameren van de
regen?’ (Volgt het gedicht ‘Leven’).
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Het gedicht wordt door een ‘Schoolmeester’ herschreven zodat het voldoet aan zijn
eigen interpretatie. Gorter wordt verdedigd door een lezer die ‘het gedicht niet in
zijn geheel gelezen’ heeft. En, toppunt van leukigheid, de oplossing van een Leidse
student die het gedicht niet alleen denkt op te lossen maar ook te verbeteren door het
woord voor woord achterstevoren te lezen.
Toch lost die laatste grappenmaker het gedicht op. Want qua begrijpelijkheid en sfeer
ontlopen de versies elkaar niet eens zo heel veel - een conclusie die met tegenzin
getrokken moet worden. Maar het gedicht klinkt natuurlijk niet meer, het stottert,
steekt en harkt, het is zo houterig als Algemeen Handelsblad-proza. En zo wordt
duidelijk wat de waarde van Gorters gedicht uitmaakt.
Er is wel iets veranderd aan de status van de dichters. Het is niet meer gebruikelijk
goede sier te maken met onbegrip. De criticus die er niets van begrijpt, is graag bereid
een tweede en derde keer te lezen om het werk ten slotte ‘hermetisch’ of (in het
slechtste geval) ‘ontoegankelijk’ te noemen. Maar er zijn natuurlijk nog steeds
onbegrijpelijke gedichten. Die gedichten kunnen vernieuwend zijn; associatief en
dan liefst op een onfatsoenlijk persoonlijke manier, of irritant erudiet. Er zijn altijd
gedichten die zich na een grondige lezing niet blootgeven.
Wat volgt is de eerste van een reeks pogingen gedichten te interpreteren die met
traditionele methoden van interpretatie ontoegankelijk blijven:
K. Schippers, ‘Zwart wint in 39 zetten’.

Drie leesverslagen.
I.
Wit: Koot, ELO: Zwart: Mourits, ELO: Utrecht 1991
1. d2-d4 d7-d5 2. Pbl-c3 Pg8-f6 3. g2-g3 Pb8-d7 4. Lcl-g5 e7-e6 5. Lf1-g2 Lf8-e7
6. Lg5-f4 0-0 7. Pc3-b5 c7-c6 8. Pb5-c7 Zwart moet doorbijten. Er dreigen reeds
allerlei onaangenaamheden. Ta8-b8 9. Pc7*e6 f7*e6 10. Lf4*b8 Pd7*b8 11. e2-e3
b7-b6 Oei. 12. Pg1-f3 Wit kiest hier voor een langzame dood. Pf6-e4 13. 0-0 Lc8-a6
14. Tf1-e1 Le7-d6 15. c2-c3 Pb8-d7 16. Ta1-c1 c6-c5 17. a2-a3 c5-c4 18. Dd1-a4
Dd8-c8 19. Da4-d1 e6-e5 20. Tc1-c2 Dc8-d8 21. Pf3-h4 Dd8-g5 22. Lg2*e4 d5*e4
23. d4*e5 Dg5*e5 24. Tc2-d2 Tf8-f6 25. Td2-d5 De5-e7 26. Ph4-f5 Tf6*f5 27.
Td5*f5 g7-g6 28. Tf5-d5 Pd7-e5 Na de achtentwintigste zet had Mourits nog 6
minuten voor 12 zetten en Koot slechts 1 minuut voor ditzelfde aantal. Het tempo
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wordt moorddadig. 29. Kg1-g2 Pe5-f3 30. Te1-f1 Ld6-c7 31. Td5-d7 De7-c5 32.
Dd1-d5+ Dc5*d5 33. Td7*d5 La6-c8 34. Tf1-d1 a7-a5 35. a3-a4 Men kan niet
zien, maar slechts horen, dat er zetten werden gedaan. Lc8-g4 36. h2-h3 Lg4-d6 37.
Td5-b5 h7-h6 38. g3-g4 f3-h4 + 39. Kg2-f1 remise

II.
Wit: Barlov, ELO: 2430
Zwart: Piket, ELO: 2380
Wijk aan Zee 1985
1. d2-d4 Pg8-f6 2. c2-c4 g7-g6 3. Pg1-f3 Lf8-g7 4. g2-g3 0-0 5. Lf1-g2 d7-d6 6.
0-0 Pb8-c6 7. Pb1-c3 a7-a6 8. h2-h3 Ta8-b8 9. e2-e4 b7-b5 10. e4-e5 Pf6-d7 11.
c4*b5 a6*b5 12. e5-e6 f7*e6 13. d4-d5 Pc6-b4 14. Pf3-g5 Pd7-c5 15. d5*e6 Lc8-b7
16. Lg2*b7 Tb8*b7 17. Lc1-e3 Pb4-d3 18. Dd1-g4 Pd3-e5 19. Dg4-e2 b5-b4 20.
Pc3-d5 c7-c6 21. Pd5-f4 Dd8-a5 22. Ta1-c1 Tb7-b5 23. h3-h4 Lg7-f6 24. Le3-d4
Da5*a2 25. Tc1-a1 Da2-b3 26. Ld4*c5 Tb5*c5 27. Pg5-e4 Tc5-c2 28. Pe4*f6
Tf8*f6 29. Ta1-a8+ Kg8-g7 30. De2-a6 Tf6*f4 31. g3*f4 Pe5-f3+ [32. Kg1-h1
Pf3*h4 33. f2-f3 Tc2-h2+ 34. Kh1*h2 Db3*b2+ 35. Kh2-h3 Db2-g2+ 36. Kh3*h4
Dg2-h2+ 37. Kh4-g4 h7-h5+ 38. Kg4-g5 Dh2-g3 mat]
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Veelbelovend, maar niet sluitend.

III.
Wit: Agdestein, ELO: 2500
Zwart: Ostenstad, ELO: 2330
Gausdal 1985
1. d2-d4 c7-c5 2. d4-d5 d7-d6 3. e2-e4 Pg8-f6 4. Pb1-c3 g7-g6 5. Lc1-f4 Lf8-g7
6. Dd1-d2 0-0 7. 0-0-0 a7-a6 8. Lf4-h6 b7-b5 9. f2-f3 Dd8-a5 10. Kc1-b1 Pb8-d7
11. h2-h4 Ta8-b8 12. h4-h5 Pd7-e5 13. Lh6*g7 Kg8*g7 14. h5*g6 f7*g6 15.
Kb1-a1 b5-b4 16. Pc3-b1 e7-e6 17. Dd2-h6+ Kg7-g8 18. Pg1-h3 e6*d5 19. Ph3-g5
Pe5-f7 20. Pg5*f7 Tf8*f7 21. g2-g4 b4-b3 22. c2*b3 Tb8*b3 23. g4-g5 Pf6-e8 24.
Td1*d5 Tb3*b2 25. Ka1*b2 Tf7-b7+ 26. Kb2-c2 Da5*a2+ 27. Kc2-d3 Da2*b1+
28. Kd3-e3 Db1-c1+ 29. Ke3-f2 Lc8-e6 30. Lf1*a6 Dc1-b2+ 31. Kf2-g3 Tb7-a7
32. La6-c4 Db2-c3 33. Td5*c5 Le6*c4 34. Tc5-c8 Dc3-e5+

35. f3-f4 De5-c3+ 36. Kg3-h4 Lc4-b5 37. Tc8*e8+ Lb5*e8 38. Th1-d1 Ta7-a3 39.
Td1-h1 Dc3-g3 mat
G. Sosonko en P. van der Sterren (red), New in Chess; periodical analysis of
current opening practice. Yearbook 1985A. Amsterdam 1985.
Dr. M. Euwe, AVRO wereldschaaktoernooi 1938. Amsterdam 1979.
A. Münninghoff, Max Euwe; biografie van een wereldkampioen.
Amsterdam/Antwerpen 1976.
E. Endt, Herman Gorter documentatie 1864-1897. Amsterdam 1986.

Een olijke presentator in vals licht
‘The torture never stops...’
Frank Zappa
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1 Dat is pas nieuws
Eens een gimmick altijd gelazer. Ik vraag me af of Joost Zwagerman er ooit nog
vanaf komt. Het is zelfs de vraag of hij dat wil!
Een rel rond nieuw werk van Zwagerman wordt zo langzamerhand traditie. In
oktober vorig jaar verscheen zijn nieuwe roman, Vals licht, en vrijwel onmiddellijk
was het weer raak: net als in Gimmick! werd in Vals licht een bekende Nederlander
herkend. Een heel bekende dit keer.
Vals licht speelt zich af in de wereld van de prostitutie. De hoofdpersonen zijn
Lizzie Rosenfeld, prostituée, en Simon Prins, student Nederlands annex hoerenloper.
Simon en Lizzie ontmoeten elkaar in de peeskamer. Simon is door een boek van
W.F. Hermans in Lizzies raam nieuwsgierig geraakt. Het blijft echter niet bij ‘vijftig,
met condoom, nummertje naakt’; Lizzie en Simon worden, zij het voorzichtig,
verliefd. Na een aanvankelijke weigering, geeft Lizzie haar werk eraan, en moeizaam
doen beiden hun best het verleden te vergeten. ‘O, het begon zowaar op een idylle
te lijken, a melodrama for the millions, met Simon in de gedaante van edelmoedige
redder en Lizzie gloriërend in haar glansrol van eertijds gevallen vrouw, op zoek
naar en vechtend voor ai ai ai - voor “puur geluk”’. Over de afloop zo dadelijk.
Via Lizzie komt Simon een heleboel over het hoerenbestaan te weten, dus ook
over de klandizie. Over Zuurtje bij voorbeeld, of over Koffertje, Zweetsok en Stompje.
De ‘economie van het vlees’ blijkt bijzonder wijdvertakt, overal krioelt het
hoerenloperslegioen. Simon wordt er paranoïde van. Zelfs de televisie kan eigenlijk
niet meer aan want ook de ‘olijke presentator’ van de ‘Aalsmeerse show waarin
pasgetrouwde paartjes zichzelf vreugdevol debiliseren’ blijkt een van Lizzies vaste
klanten. Een detail, maar natuurlijk pikten de media, de pret- en praatprogramma's
voorop, het er ogenblikkelijk uit; dat is pas nieuws, die Ron... Het is niet waar! Dat
hadden we nou nooit achter hem gezocht!
Ondanks dat de olijke presentator-in-het-echt reageerde met de mededeling dat
het hem allemaal koud liet, bleef men er blijkbaar over bezig. Dat zinde Zwagerman
niet. Na alle commotie rond Gimmick! wil Zwagerman, zo lijkt het, weer (of: eindelijk)
als schrijver serieus genomen worden. Hij ergerde zich aan het feit dat alle aandacht
uitging naar die ene alinea, op een boek van 276 bladzijden. Zwagerman sprak van
een ‘hetze’ die afbreuk deed aan het boek. Het liep zelfs zo hoog op dat Zwagerman
besloot de gewraakte passage te herzien. Vanaf de tweede druk zal er niemand meer
worden herkend.
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De televisiepresentator blijft, maar dat zal dan even goed Hans van der Togt of Joop
Koopmans kunnen zijn.

2 Dat is pas literatuur
Helaas. Mijns inziens doet het camoufleren van de olijke passage afbreuk aan het
boek. De passage is, in zekere zin, zelfs onmisbaar in het leugenlabyrint van de
hoererij en de literatuur.
Het hoerenbestaan, zo blijkt uit Vals licht, hangt aan elkaar van de leugens. Zowel
hoeren als hoerenlopers vertellen zelden de waarheid. Lizzies leugens zijn veruit het
spectaculairst, de roman is eigenlijk een afdaling, kring voor kring, in de hel van
Lizzies verzinsels.
Minder in het oog springend zijn Simons ficties. Toch begint de roman dáármee:
‘Alles moest geheim blijven. Simon loog tegen familie en vrienden.’ Nog op eerste,
bladzijde wordt verteld dat Simon toch een vingerwijzing naar de waarheid in zijn
leugens stopt: ‘Het detail over het boek van Hermans had hij er later in verwerkt.
Blijkbaar ging het liegen hem gemakkelijker af wanneer de leugen een voor derden
niet te achterhalen vingerwijzing naar de waarheid bevatte.’
Het lijkt wel een poëticale uitspraak: fictie gaat beter met een beetje waarheid.
Maar dan wel voor derden niet te achterhalen! Is Zwagerman inzake de voor derden
niet te missen olijke presentator over de schreef gegaan? Het lijkt er op. Maar je kunt
je ook afvragen wat de waarde is van een waarheid die niet door derden valt te
achterhalen.
‘Okee, niets is wat het lijkt, dat wist Simon ook wel - maar dit was wat hij leerde:
zelfs het zuiverste genot was niet het voertuig naar de waarheid. Lust hoe teder en
oprecht ook beleden, onttrekt zich niet, nooit aan schijn.’
Stapels leugens, zelfs de lust blijkt besmet met schijn. Vals licht sluit op deze wijze
vrijwel naadloos aan bij Zwagermans eerdere werk; opnieuw draait het om de vraag
of een ware, onschuldige liefde nog mogelijk is in een door en door verziekte wereld.
Verziekt door opportunisme, genotzucht, hypocrisie, promiscuïteit, nou ja alles
waarmee Gimmick! al zo'n beetje vol staat. Natuurlijk is dit alles ook in Vals licht
terug te vinden, maar veel minder wrang dan in Gimmick!. Het hoerenmilieu wordt
liefdevol beschreven; zelfs de immer zwijgende pooierachtige man van Tanja (Lizzies
collega) wordt aandoenlijk als hij tijdens een etentje plotseling Lee Towers imiteert
en na afloop een van zijn zegelringen van zijn vingers wurmt en deze Simon, zonder
verder een woord te zeggen, in de hand drukt. Vals licht is een veel minder navrant
boek dan Gimmick!. Weliswaar is de idylle, net als in Gimmick!, ten dode
opgeschreven, maar het is veel moeilijker om een boze buitenwacht aan te wijzen
die daarvan - mede - de oorzaak is.
Het lijkt er meer op dat de idylle en de boze buitenwacht elkaar nodig hebben:
‘Misschien kon hij niet van haar houden zonder de gedachte aan een vijandige
instantie die haar en hem en hen beiden bedreigde. Misschien - en de perversiteit
van het idee vervulde hem met afgrijzen - was hij alleen maar van haar gaan houden
omdat er een vijand, een veelkoppige rivaal in het spel was geweest.’
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Gedachten van Simon die opnieuw ook voor Zwagerman op kunnen gaan. Niet
in het minst omdat deze regels onmiddellijk doen denken aan uitspraken van
Zwagerman in een interview met Hervormd Nederland (1/7/89): ‘Tegenstand jut me
op. Onder druk functioneer ik het beste. Ik moet die agitatie en verkramptheid
omzetten in schrijven. Paniek is mijn motor.’
De grote boze wereld: voor Simon het immense hoerenloperslegioen, voor
Zwagerman de werkelijkheid. En op het moment dat de dreiging Simon boven het
hoofd dreigt te groeien, knijpt Zwagerman er een druppel waarheid in uit: de olijke
presentator. Even haperen fictie en werkelijkheid, dat is pas literatuur: het
leugenlabyrint, en vooral de tot paranoia leidende wijdvertaktheid hiervan, maken
zich voelbaar. Het gaat er niet om of de vingerwijzing naar de waarheid waar is; het
gaat erom dat die vingerwijzing er is, en met zijn aanwezigheid de boel nog eens
extra overhoop gooit Zo vertelt een goede leugenaar het liefst ook de waarheid.

3 Allemaal leugens
Natuurlijk er is nog een andere theorie, voor de cynici: allemaal leugens! Het is
gewoon weer een geslaagde Zwagerman-gimmick. Je stopt op weinig flatteuze wijze
een bekende, populaire televisie-Nederlander in je boek: geheid een schandaal, altijd
goed voor de verkoopcijfers. En werkt het niet, dan verkondig je met de nodige
omhaal dat je het personage in godsnaam maar schrapt: hopelijk alsnog een schandaal,
hopelijk alsnog goede verkoopcijfers. Maar spreekt deze theorie de bovenstaande
tegen?

4 Een publiek geheim
Het is een publiek geheim dat er vanuit Japan een zware delegatie op weg is naar
Nederland om te onderhandelen over het schrappen van de passage over ‘vier
Japanners’ door Zwagerman nogal indiscreet in verband gebracht met huize Society,
Baccara en club LaLuna.
Koen Vergeer
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Het bedrijf 3
De auteur
‘Publiciteit kan een monster worden dat je eet’
Charlotte Govaert en Francine Smink
In deze derde bijdrage over ‘Het bedrijf staat de auteur centraal, de
‘grondstofleverancier’ van het literaire bedrijf. Twee auteurs, Tonnus Oosterhof en
Maarten 't Hart vertellen over hun vak. Hoe is de relatie met hun uitgever en hoe
ervaren ze de aandacht van de pers?
Maarten 't Hart, succesvol schrijver en ‘bekende Nederlander’, is één van de weinige
Nederlandse schrijvers die van hun pen kunnen leven. Een deel van zijn werk is
vertaald en verfilmd.
Tonnus Oosterhoff heeft één dichtbundel en één prozabundel op zijn naam staan.
Hij kreeg in 1989 de C.Buddingh'-prijs. Om in zijn onderhoud te voorzien is hij
freelance tekstschrijver en schrijft hij voor ‘damesbladen’ als Mijn Geheim, Intiem
en Anoniem. Hij leest liever gedichten voor dan dat hij een interview geeft.

Tonnus Oosterhoff en De Bezige Bij
In 1989 werd Oosterhoff tijdens Poetry International genomineerd voor de
C.Buddingh'-prijs, een prijs die bestemd is voor een dichter die in de twee jaar
daarvoor debuteerde. Die nominatie op zich bracht al publiciteit met zich mee; dit
werd alleen maar meer toen Oosterhoff de prijs ook won. Zijn dichtbundel
Boerentijger, die in 1989 uitkwam, kreeg veel aandacht; de recensies waren
overwegend positief. Geen slechte start voor een dichter die zijn eerste schreden in
de literaire wereld zet. Wat ging eraan vooraf?
In 1986 stuurde Oosterhoff zijn eerste gedichten naar het tijdschrift Hollands
Maandblad; niet vanwege het redactionele beleid maar om de mooie letter. Het
duurde maanden voor hij een briefje met een afwijzing kreeg. Vervolgens stuurde
hij gedichten naar Maatstaf; ook in dit geval kreeg hij pas na maanden een
(afwijzende) reactie. Een andere weg bleek succesvoller. Een vriend van Oosterhoff
werkte als redacteur voor enkele jeugdtijdschriften, waar ook Guus Middag
(poëziecriticus van de NRC) voor schreef. Middag zag wel iets in de gedichten van
Oosterhoff en legde contact met Robert Anker, die vervolgens enkele gedichten van
Oosterhoff in Raster plaatste. Ook bracht Guus Middag Oosterhoff in contact met
uitgeverij De Bezige Bij.
Bij Oosterhoffs eerste gesprek bij De Bezige Bij vroeg de desbetreffende redacteur
of hij méér werk had. Sindsdien stuurde hij gedichten naar die redacteur, tot er
voldoende was voor een bundel. Met die redacteur had Oosterhoff veel contact;
samen bespraken ze hoe de bundel ingedeeld moest worden. Ook deed de redacteur
suggesties voor veranderingen in de gedichten zélf, die Oosterhoff van hem overnam.
Voor hem was dat geen probleem: ‘Ik weet zeker dat het zonder mijn redacteur een
minder goed boekje was geworden.’ Zelf hield hij zich ook bezig met de typografie
en de bladindeling, en hij deed suggesties voor het omslag. Aanvankelijk wilde
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Oosterhoff een andere titel, maar daar wilde de redacteur niets van weten. Achteraf
denkt Oosterhoff dat deze titel toch wel goed was.
De nominatie voor de C. Buddingh'-prijs en het grote aantal recensies verrasten
Oosterhoff. Alle aandacht die hij kreeg vond hij niet onverdeeld plezierig: ‘Met
publiceren zoek je niet echt aandacht, je wilt gelezen worden. Dat is iets anders dan
dat er mensen in je huis komen om je te fotograferen.’
Van Boerentijger zijn ongeveer 1.000 bundels gedrukt. Heeft hij er enig idee van
hoeveel er over de toonbank zijn gegaan? Oosterhoff: ‘Dichters vragen dat niet uit
piëteit met de uitgever, en uitgevers vertellen dat niet uit piëteit met de dichters.’
Eigenlijk vindt hij het literaire bedrijf maar een vreemde bedrijfstak; als schrijver
lever je alle grondstoffen, maar in plaats van dat je daar naar betaald wordt, blijf je
heel lang afhankelijk van allerlei subsidies en beurzen.
In 1991 verscheen Oosterhoffs verhalenbundel Vogelzaken, ook weer bij De Bezige
Bij. Het is een soort erecode dat je als schrijver bij je uitgever blijft. De financiële
consequenties voor de Bezige Bij bij een eventueel vertrek van Oosterhoff zouden
echter niet zo groot
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zijn als een vertrek van een succesvolle, bekende, goedverkopende schrijver.

Maarten 't Hart en De Arbeiderspers
Vanaf zijn allereerste boek zit 't Hart bij de Arbeiderspers. Enige tijd geleden werd
hij ‘via via’ door Mai Spijker uitgenodigd om bij diens uitgeverij Prometheus te
komen. 't Hart: ‘Ze zouden de royalties van mijn boeken in Zwitserland uitbetalen,
zodat er geen belasting over betaald hoeft te worden. Het zou aardig wat schelen,
maar ik ben niet op het aanbod ingegaan. Ik vind het unfair om uit financiële
overwegingen bij De Arbeiderspers weg te gaan.’ Voor de uitgeverij zou het een
gevoelig verlies zijn als 't Hart weg zou gaan; ze zouden dan alleen nog diens oude
titels - de backlist - mogen herdrukken.
Bij De Arbeiderspers wordt Maarten 't Hart dan ook in de watten gelegd, iedereen
rent voor hem. Hij ziet echter ook het nadeel van zijn winstgevendheid voor het
bedrijf; ze willen graag zijn boeken uitgeven omdat dat veel geld oplevert, en ze
zullen niet gauw eerlijk zeggen dat een bepaald boek misschien minder goed is. Voor
Het uur tussen hond en wolf had 't Hart achteraf gezien graag het advies gekregen
om het niet uit te geven. De uitgever was dan echter twee ton misgelopen.
In het algemeen is de invloed van de uitgever op zijn manuscripten heel klein; ze
worden eigenlijk alleen nagelezen op stijl- en andere foutjes, waarna eventuele
veranderingen worden voorgesteld. Bij andere auteurs kunnen de wijzigingen nogal
eens ingrijpend zijn. Koos van Zomeren kreeg een manuscript eens drie keer terug
en Tessa de Loo kreeg ooit het hele manuscript definitief terug. Maarten 't Hart echter
wordt achter zijn broek gezeten; zo nu en dan krijgt hij een vriendelijk telefoontje
waarin en passant geïnformeerd wordt naar zijn vorderingen.

Publiciteit
In tegenstelling tot Oosterhoff heeft 't Hart geen moeite met alle aandacht die hij
krijgt; hij zoekt deze trouwens zelf ook graag op. ‘Een kans om op de televisie te
verschijnen moet je nooit laten gaan, ook al is het nog zo'n suf programma.’
Oosterhoff ervaart de aandacht van critici als beklemmend. Van zijn eerste bundel
had hij zelf eigenlijk weinig verwachtingen en hij dacht dat hij zich van slechte
kritieken niet veel zou aantrekken. Na zijn goede start voelt hij zich onder druk gezet.
Zelf zou hij wel kritieken willen schrijven, bijvoorbeeld in het plaatselijke dagblad,
waarbij vooral de financiële kant ervan hem niet onaantrekkelijk lijkt. De belangrijkste
functie van de pers vindt Oosterhoff de openbaarheid, er moet verteld worden ‘wat
er te koop is’. Ook 't Hart is van mening dat kritieken informatief moeten zijn; ze
zijn voor de lezer bestemd en niet voor de schrijver. Hij vindt dat de schrijver en de
criticus scherp van elkaar gescheiden moeten zijn, een criticus moet volkomen
onafhankelijk zijn. Zelf wil hij niet meer over recente Nederlandse literatuur schrijven,
maar niet om deze reden. Hij werd er te vaak op aangesproken en is zelfs ooit
‘omvergekegeld’ door Bob den Uyl, wat hij niet echt plezierig vond. Kritieken over
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zijn eigen werk leest hij nooit, omdat hij aan de aardige dingen niets heeft en de
vervelende dingen onthoudt. Lachend: ‘Maar je vrienden houden je wel op de hoogte.’
Oosterhoff vreest al te veel publiciteit: ‘Publiciteit kan een monster wordt dat je
eet’. Gelukkig verplichtte De Bezige Bij hem niet op alle verzoeken tot interviews
en uitnodigingen voor lezingen in te gaan. Oosterhoff: ‘Ik wil eerst een goed dichter
worden, en misschien daarna, na een jaar of twintig, een beroemdheid.’ Tegen
buitenstaanders zegt hij nooit dat hij een dichter is. ‘Daar schaam ik me geloof ik
wel een beetje voor. Je bent dan meteen een beetje zo'n vage figuur.’ Volgens 't Hart
geeft de bekendheid status, het schrijverzijn op zich geen enkele. Schrijven ziet hij
zelf niet als een vak, meer als een bijbaantje, dat hij het liefst naast andere activiteiten
zou doen. Nadat hij opgehouden is met doceren is hij full time schrijver. De
eenzaamheid daarvan vindt hij zeer onplezierig en het geven van een interview is
dan een welkome afleiding. Per dag ontvangt hij ongeveer twee à drie brieven van
lezers. Hij reageert niet op alles. Er zijn nogal wat mensen die hem het evangelie
willen uitleggen, ‘dat zie je al aan de dikte van de brief’.
Op de vraag of Oosterhoff wel eens ‘fan mail’ ontvangt, kan hij een nauwkeurig
antwoord geven. Twee keer een brief van studenten waarin hij om een interview
gevraagd werd, en een keer een brief van een oude kennis van school, die gezien had
dat er een boekje van Oosterhoff in de winkels lag. Dit soort persoonlijke reacties
vindt hij erg leuk, kleine verrassinkjes noemt hij ze. ‘Je weet nooit wanneer zo'n rare
brief komt, tussen de post door.’
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Zelfgeschapen ruïnes
Onthechting en geldingsdrang in De tranen der acacia's
Paul van Vliet
‘Er is geen vorm van sexuele ontaarding, die hij niet uit behoefte om
burgergevoelens te kwetsen, nauwkeurig beschrijft...’
‘Het is een hoogst onfatsoenlijk boek...’
Dit zijn woorden die niet zouden misstaan in een bespreking van het omstreden
werk American psycho van het enfant terrible van de Amerikaanse literatuur,
Bret Easton Ellis. Ze zijn echter afkomstig uit een recensie van De tranen der
acacia's, de eerste grote roman van Willem Frederik Hermans.
Het verhaal van de onaangepaste Arthur Muttah, die de mensen tegen zich in het
harnas jaagt, zijn zuster tot het uiterste tergt en dolgraag een actieve rol in de oorlog
zou willen spelen om zijn agressie te kunnen kanaliseren, leidde inderdaad niet
bepaald tot verheffing van de lezer. ‘Kunst adelt’ wist C.J.E. Dinaux in zijn bespreking
van De tranen in het Haarlems Dagblad. En voor een personage, ‘willoos en
bandeloos, bezeten door rancune, van woede, haat, kwelzucht, wreedheid en cynisme
[...], een zichzelf geestelijk en lichamelijk vernietigend, zich tot nietswaardigheid
demoraliserend mens’, kon de lezer zijns inziens begrip noch medeleven opbrengen.
Meer dan veertig jaar na het verschijnen van de roman is een dergelijke opwinding
bijna ondenkbaar geworden. ‘Het is nauwelijks meer voor te stellen wat een kabaal
erover is geweest. Iedereen zei: dat is pornografie’ klaagde Hermans dan ook in een
interview met H.J. Meier.
Twee jaar na de publicatie van De tranen was de weerstand tegen Ik heb altijd
gelijk zo mogelijk nog groter en diende Hermans zijn creatie voor de rechtbank te
verdedigen. Zijn reputatie als controversieel auteur was inmiddels gevestigd, maar
hij stond nog niet te boek als groot schrijver. Want ook de critici die oog hadden
voor zijn kwaliteiten zagen in hem het talent dat zich nog moest bewijzen.
Zoals bekend kwam eind jaren vijftig met De donkere kamer van Damokles de
grote doorbraak. Sindsdien is de literaire grootmeester geëerd met vele artikelen,
proefschriften en een groot lezerspubliek. De aandacht vanuit wetenschappelijke
hoek is echter ongelijk verdeeld: de hoeveelheid secundaire literatuur over De tranen
is uiterst klein.
Genoeg waardering van de kant van de lezers - onlangs beleefde de roman zijn
eenentwintigste druk -, maar de onderzoekers hebben het enigszins laten afweten.
Afgezien van twee artikelen van Janssen en Oversteegen waarin de vertelsituatie
wordt besproken, bestaat er vrijwel geen secundaire literatuur over De tranen.
Diepgravend onderzoek naar de bouw van de roman is tot op heden niet verricht. De
oorzaken hiervan zijn niet moeilijk te achterhalen.

Een raadselachtige roman
Hermans’ eigen reserve ten opzichte van zijn werk speelt een rol in de hierboven
geschetste lacune. ‘Ik vind mijn latere boeken technisch beter, economischer
geschreven’ laat hij in een interview weten. Janssen maakt dankbaar gebruik van
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deze opmerking in zijn artikel ‘Het gelijk van Pyrrhon’ wanneer hij concludeert dat
De tranen een ‘voorstudie’ van De donkere kamer van Damokles is: verhaal en thema
zijn identiek. Waar in De donkere kamer de mogelijkheid tot verificatie van de
gebeurtenissen ontbreekt omdat Osewoudt de enige is die het gezichtsveld bepaalt,
bekleedt de lezer in De tranen een superieure positie dankzij de perspectiefwisselingen
die hem meer kennis verschaffen dan hoofdpersoon Arthur. Het hoofdthema in het
oeuvre van Hermans formuleert Janssen als ‘de onkenbaarheid van het bestaan’, een
thema dat reeds in dit vroege werk valt te signaleren.
Ook bij Oversteegen steekt de roman minder gunstig af tegen later werk als De
donkere kamer en Nooit meer slapen. In zijn essay over De tranen plaatst hij wel
enkele kanttekeningen bij Janssens analyse van het perspectief. Daarnaast meent hij
dat de werkelijkheid in De tranen niet per se onken-
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baar is; voor de lezer bestaat de mogelijkheid de waarheid te achterhalen, een uitweg
die in De donkere kamer voorgoed geblokkeerd is. De roman De tranen, die vaak
‘raadselachtiger aandoet’, vormt een stap in de ontwikkeling van de auteur.
Anbeek inventariseert in zijn boek over de roman in de na-oorlogse jaren de oogst
van literatuur over De tranen: eind jaren vijftig lag de nadruk op de protagonist van
het verhaal, terwijl ‘de latere onderzoekers’ - hiermee bedoelt hij waarschijnlijk
Janssen en Oversteegen - zich bezighielden met de filosofische lading van de roman.
Hij besluit zijn betoog als volgt: ‘De conclusie die hier uit volgt is dat De tranen der
acacia's lang niet zo'n strak gecomponeerd, op één thema gebouwd boek is als bij
voorbeeld Nooit meer slapen. Je kan de roman om die reden minder volmaakt noemen,
maar er is ook een andere reactie mogelijk: De Tranen blijft minder grijpbaar,
“raadselachtiger” dan het latere werk van Hermans.’
Samenvattend: De tranen der acacia's is qua structuur de mindere van zijn illustere
‘opvolger’ uit 1958 maar bevat al wel het hoofdthema uit Hermans' werk, in al dan
niet volledig uitgewerkte vorm. Het is aan de lezer om uit te maken of hij de roman
op grond hiervan onvolmaakt dan wel raadselachtig vindt. Beide kwalificaties doen
in mijn ogen geen recht aan de roman.
Is de roman nu zo ‘raadselachtig’, in de zin van ‘moeilijker te duiden voor de
lezer’? In zekere zin wel. Reeds in het eerste hoofdstuk waarin Arthur optreedt wordt
de lezer geconfronteerd met de duistere voorspellingen van Arthurs oma. Dat het
slecht met hem zal aflopen lijdt geen twijfel. ‘Jij bent verrot tot in je geheimste
ingewanden’ bijt ze haar kleinzoon toe. Arthur is onzeker over de ernst van de
voorspellingen, die vaak een kern van waarheid hebben, maar meestal niet precies
uitkomen. Oma voorspelt de dood van rijwielhandelaar Zwikker, maar zit er naast
met de datum. Met Arthur loopt het inderdaad slecht af, zij het niet op de wijze die
oma had geschetst. Raadselachtig zijn ook de scènes met een surrealistisch of
droomachtig karakter. Zo wordt Arthurs bezoek aan Maritza gekenmerkt door een
mysterieuze sfeer: voordat hij bij het hoerenhuis waarin zij verblijft kan aanbellen,
zwaait de deur als vanzelf open. Het meisje in het zwart dat hem opwacht, beantwoordt
zijn vraag niet en spreekt slechts over de vervallen staat van de woning. Ook de
namen van de verschillende kamers, Sneeeuwwitje, Roodkapje, en de aanwezigheid
van een opgezette herdershond naast het bed dat Arthur met Maritza deelt dragen bij
tot het onwerkelijke karakter van de gebeurtenissen.
Dit soort scènes is echter in de minderheid; de roman is overwegend realistisch.
De personages met hun uitgediepte psyche komen ‘levensecht’ over. Daarnaast zijn
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er grote overeenkomsten tussen de ruimtelijke ordening in de roman en die in de
werkelijkheid, zoals de gedetailleerde beschrijving van looproutes door Amsterdam
en door Brussel laat zien.

De tranen versus De donkere kamer
Voordat ik op de structuur van de roman inga, wil ik eerst nog enige woorden wijden
aan de stelling dat De tranen een soort generale repetitie zou zijn van de uiteindelijke
opvoering, De donkere kamer. Ik ben van mening dat De tranen een minstens zo
interessante roman is als De donkere kamer, en in ieder geval op zijn eigen merites
dient te worden beoordeeld. In een coherent oeuvre als dat van Hermans, dat een
aantal vast terugkerende thema's heeft, is het natuurlijk niet moeilijk overeenkomsten
tussen personages en motieven uit verschillende werken aan te wijzen. Arthur heeft
de rancune van Lodewijk Stegman, de geldingsdrang van Alfred Issendorf en de
vernielzucht van Roderikje, ongetwijfeld een variant van Afschuwelijke Baby. Even
in het oog springend zijn echter de verschillen met De donkere kamer.
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Waar De donkere kamer bol staat van de actie en zich gemakkelijk laat lezen als een
spannende oorlogsroman, valt er in De tranen relatief weinig voor. Arthurs deelname
aan de krijgshandelingen blijft voornamelijk beperkt tot zijn gedachtenwereld. Zijn
enige wapenfeit is de moord op een Duitse deserteur, nog per ongeluk gepleegd ook.
Agressie uit zich bij hem, enkele uitzonderingen daargelaten, vooral verbaal. Met
name zijn zuster moet het ontgelden.
Daarnaast ontbreekt de uitgebreide beschrijving van uiterlijke kenmerken die in
De donkere kamer juist zo belangrijk is. Osewoudts minderwaardigheidscomplex
wordt voor een groot deel bepaald door lichamelijke gebreken en de auteur laat geen
gelegenheid voorbijgaan om Osewoudts gebrekkige fysionomie te benadrukken. Om
de personages van De tranen voor zich te kunnen ‘zien’, heeft de lezer heel wat meer
verbeeldingskracht nodig. De auteur laat niets los over het uiterlijk van bij voorbeeld
Arthur, diens grootmoeder en Oskar, Arthurs vriend.
Het derde en belangrijkste verschil is gelegen in de intensiteit van het
‘waarheidsprobleem’. De fundamentele onoplosbaarheid van de vraag of Dorbeck
een projectie van Osewoudt of een bestaande romanfiguur is, vormt de spil van De
donkere kamer. W. Smulders heeft in De literaire misleiding in De donkere kamer
van Damocles (Utrecht 1983) aangetoond dat de lezer in grote problemen komt
wanneer hij ondervindt dat de roman-werkelijkheid in botsing komt met zijn
lees-werkelijkheid. Wil hij in de personages blijven geloven, dan moet hij
controleerbare en oncontroleerbare gegevens voor ‘waar’ houden, en raakt zo verstrikt
in het web dat de auteur voor hem heeft gesponnen.
Ook De tranen wordt in zekere zin beheerst door de vraag: wat is er precies
voorgevallen? Deze vraag heeft betrekking op de verwikkelingen rond het verzetswerk
van Oskar. Heeft Arthurs beste vriend een Duitse officier om het leven gebracht, of
heeft hij slechts voor koerier gespeeld? Hoewel de lezer iets meer weet dan de
hoofdpersoon, moet ook hij het antwoord schuldig blijven. Deze problematiek
verschuift echter naar de achtergrond op het moment dat Arthur zijn woonplaats
verlaat en koers zet naar Brussel.
Daarbij is, vergeleken met De donkere kamer, de vraag naar de ware toedracht in
De tranen van ondergeschikt belang. Arthur heeft meerdere zaken die zijn aandacht
opeisen. Zal het hem conform de voorspellingen van zijn oma slecht vergaan? Stamt
zijn vader werkelijk van een groot heerser af, en heeft hij de dood van zijn moeder
op zijn geweten? Dit zijn vragen die Arthur niet beantwoord krijgt. Hij heeft te
kampen met tegenstrijdige informatie, mensen die tegen hem liegen en verwachtingen
die gecorrumpeerd worden. Zo beschouwd lijkt Janssen gelijk te hebben wanneer
hij ‘de onkenbaarheid van het bestaan’ als hoofdthema aanwijst. De vaststelling van
dit thema leidtechter niet tot geweldig interessante analyses. De ‘onkenbaarheid van
de werkelijkheid’ is zo langzamerhand tot een versleten cliché verworden, een
ready-made etiket dat op elk boek van W.F. Hermans kan worden geplakt. Een
voorbeeld hiervan is Tom van Deels bespreking van de roman Au pair. Na een
samenvatting van de inhoud stelde hij vast: ‘De roman “Au Pair” is een imposant
boek over de onkenbaarheid van de werkelijkheid.’ Dit is in principe geen onjuiste
constatering, men kan er alleen weinig mee. Nogmaals, het begrip ‘onkenbaarheid’
is zonder meer eveneens van toepassing op De tranen, zoals op vele andere romans
van Hermans. Het accent ligt in deze roman echter op andere zaken. Hieronder zal
ik laten zien dat de oorzaken van Arthurs ondergang voor een groot deel zijn terug
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te voeren op zijn onverenigbare verlangens. Arthur ervaart een continue spanning
tussen inertie en bedrijvigheid, het aantrekken en afstoten van de mensen uit zijn
omgeving, haatdragendheid en genegenheid.

Held en slachtoffer, thuisloze en geborgene
Al in een vroeg stadium maakt de lezer kennis met een van Arthurs meest
kenmerkende eigenschappen: een onlesbare dorst naar wraak. ‘Al zou de hele wereld
hem ten deel vallen, dan zou hij nog niet gewroken zijn, ja, misschien was zelfs de
eeuwigheid nog te kortstondig om de schade in te halen’.
Tegelijkertijd beseft Arthur dat de vervulling van zijn wraak een dilemma met
zich meebrengt: ‘Je wreekt je altijd in het leven, alleen meestal niet op de personen
die schuldig zijn. Schuldig is iedereen. De wereld streeft naar harmonie tussen schuld
en wraak.’
Hoewel niet ondubbelzinnig, is dit een belangrijke passage, omdat hierin de basis
wordt gelegd voor Arthurs ondergang. De enige manier om een synthese tussen
wraak en schuld te bereiken is de wraak op zichzelf te richten; iedereen is immers
schuldig. Arthur denkt aan de Duitsers, die zeer
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bevreesd zijn voor een pas uitgebroken kinderverlammingsepidemie. ‘Als mij dat
overkomt maak ik mij van kant, dacht hij. Dan ben ik eindelijk gewroken.’ Een
dergelijk doodsverlangen staat haaks op Arthurs hang naar geborgenheid, zijn wens
een plaats te vinden ‘waar hij desnoods eenzaam zonder wanhoop zou kunnen wezen’.
De botsing tussen deze elkaar tegengestelde driften vormt de drijvende kracht van
de roman.
Reeds bij oppervlakkige lezing wordt het duidelijk dat de roman in twee delen
uiteenvalt, het ‘Amsterdamse’ en het ‘Brusselse’ deel, die elkaar spiegelen maar ook
met elkaar contrasteren. Deze tweedeling in de macrostructuur is op tal van plaatsen
terug te vinden in de microstructuur: vele antithetisch geordende begrippen versterken
het innerlijke conflict van de hoofdpersoon. Tegenstellingen als donker-licht,
open-gesloten, activiteitpassiviteit, beweging-stilstand duiken herhaaldelijk op. Een
belangrijk motief is in dit opzicht identificatie. Arthur spiegelt zich aan zowel helden
als slachtoffers, aan participanten en aan buitenstaanders. Enerzijds ziet hij zichzelf
als de zegevierende veldheer, anderzijds als de grote verliezer die overal buiten heeft
gestaan.
In de spiegel die de Duitsers Arthur voorhouden zijn beide elementen verenigd:
aan de ene kant staat de bezetter voor Arthurs hartewens aan de oorlog deel te nemen
en zijn agressie de vrije loop te laten: ‘De kwintessens van zijn gedachtenwereld was
altijd alleen al moord geweest.’ De oorlog, symbool van zijn doodsverlangen, is aan
Arthur voorbij gegaan, hetgeen hij als een gemiste kans beschouwt. Hij klampt zich
vast aan de vermeende afstamming van Napoleon, en hoopt vurig alsnog een heldenrol
te mogen vervullen. Eenmaal op het slagveld zal het niet uitmaken of hij sneuvelt:
‘De oorlog is de enige leerschool voor het leven’ zo heeft zijn vader hem
voorgehouden. De ultieme contradictio in terminis: om te weten te komen hoe je
moet leven dien je te sterven.
Representeren de Duitsers de mogelijkheid de agressie de vrije loop te laten, aan
de andere kant zijn zij tevens de grote verliezers van de oorlog, de verstotenen. Ze
hebben zich jarenlang op iedereen kunnen ‘wreken’, maar nu de oorlog is afgelopen
zijn ze niets meer dan ‘schuldigen’.
Een andere representant van de actieve deelname aan de oorlog vormt Oskar
Ossegal. De identificatie met dit personage verloopt op meer indirecte wijze. Oskar
en Arthur slapen bij voorbeeld met hetzelfde meisje zonder dit van elkaar te weten.
De trein waarmee Oskar in het begin van de roman arriveert, is de laatste. En hij is
de laatste die uitstapt. Vlak voor de slotscène zit Arthur in de laatste tram, als enige
passagier.
Door de Duitse deserteur Ernst dood te steken, ‘evenaart’ Arthur zijn vriend, over
wie het gerucht de ronde doet dat hij een Duitse officier heeft vermoord.
In de spiegel die hem wordt voorgehouden door Andrea, de vrouw van Oskar, ziet
Arthur een geheel ander gezicht: dat van een onvolwassen jongen die een schuilplaats
zoekt waar hij zich beschermd weet tegen de vijandige buitenwereld. Zijn verlangen
naar geweld kan in haar aanwezigheid op een zijspoor worden gezet. Bijna een jaar,
een periode van totale regressie waarover niets wordt verhaald in de roman, verblijft
Arthur in Andrea's woning. Dan wordt zijn plaats weer ingenomen door Oskar. De
onthechting van de actuele werkelijkheid is voorbij en zijn oude frustraties keren
terug. Ook in Brussel weet Arthur zich tijdelijk veilig, en zijn oorlogsplannen lijken
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uit het gezichtsveld te verdwijnen. Maandenlang doet hij niets dan in de tuin zitten,
ontplooit geen enkel initiatief.
Maar zijn ‘actieve’ kant laat hem niet met rust: ‘Hij liep op slapende voeten en
inwendig ruiste hij als een waterval’ [cursivering van mij]. Arthur weet dat er iets
dient te gebeuren: als hij niets onderneemt, is hij verloren en wordt hij uit zijn
schuilplaats verdreven, net als in Amsterdam.

Een isolement tegen wil en dank
Arthur krijgt, zoals zovele personages in het universum van Hermans, de nodige
tegenslagen te verwerken. Een verschil tussen hem en andere personages uit Hermans'
oeuvre is echter dat hij ondanks de slachtoffer-rol die hij zichzelf heeft toebedeeld,
zijn misère voor een groot deel zelf veroorzaakt. Als het om het achterhalen van de
waarheid gaat vergeet hij de meest belangrijke dingen te vragen en realiseert zich
dat dan achteraf. ‘Ineens wist Arthur wat hij nog vergeten had tegen Oskar te zeggen,
iets heel belangrijks.’
‘Altijd als ik eindelijk precies te weten kan komen wat er is gebeurd, maak ik een
fout, vergeet ik iets.’
Anderzijds denkt hij juist te veel na. Dit breekt hem bij voorbeeld op in zijn relatie
met Gaby, een meisje dat hij in Brussel heeft leren kennen. Wanneer zij hem vertelt
dat hij eruit ziet alsof hij altijd nadenkt, geeft hij haar gelijk en stelt vast: ‘Ik denk
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te veel. Het interesseert niemand. Mijn gedachten zitten in mij als sardines in een
blik. Een blik waarop een verkeerd etiket is geplakt zodat niemand de inhoud kan
raden.’ Staande in de tram ziet hij voorbijmarcherende soldaten en beseft dat zijn
voortdurende nadenken de vervulling van zijn wensen dwarsboomt: ‘Hier gaat de
vijand voorbij, er is alleen een stuk spiegelglas tussen ons in en hij zingt hardop wat
ik inwendig zing... als ik niet nadenk... als ik nadenk zing ik niet, dan ben ik het
liefste dood... als ik niet nadenk geef ik nergens meer om, als ik niet nadenk kan ik
iedereen haten en voel ik mij gelukkig dat ik iedereen haat... als ik nadenk is ook dat
de moeite niet waard.’
Maar de wens zijn denkvermogen uit te schakelen is een ontkenning van de realiteit.
De momenten waarop Arthur ‘redeloos’ handelt, zich overgeeft aan een soort acte
gratuit - als hij zijn ‘inwendig gezang’, zoals hij dat hierboven bij de Duitse soldaten
herkent, in daden kan omzetten -, worden veelal gevolgd door momenten van
bezinning. Het kortstondige gevoel van euforie dat het doden van Ernst hem bezorgt,
slaat al snel om in angst voor de gevolgen. Arthur verkeert in een impasse: als hij
niet nadenkt voelt hij zich gelukkig, in de wetenschap dat dit gevoel slechts van korte
duur kan zijn. Tegelijkertijd betekent de uitschakeling van zijn gedachten dat hij elke
controle op zijn omgeving verliest.
Hierboven heb ik beweerd dat Arthurs verlangen naar geborgenheid haaks staat
op zijn doodsverlangen. Deze verlangens zijn echter tevens complementair: Arthurs
perioden van regressie worden gekenmerkt door stilstand, afwezigheid van leven.
Vlak voor zijn bezoek aan Andrea had Arthur nog gedacht: ‘als ik haar zie, was het
mij alsof zij niet leefde.’ Een jaar lang verblijft hij zonder iets te ondernemen bij
Andrea, in de hoop dat Oskar niet terugkeert. ‘Ik besta niet meer. De hele wereld
voert oorlog, maar ik hoor er niet bij.’ Na een periode van kortstondig geluk bij Gaby,
die gekenmerkt wordt door eenzelfde inertie, is het Arthur zelf die de illusie verstoort.
Hier heeft juist zijn nadenken grote gevolgen: een film die zij samen zien zal hij
interpreteren als een voorspellende boodschap, waarop hij besluit dat hij Gaby nooit
meer wil zien.
Arthur negeert de uitgestoken hand van Oskar, die hem zijn huis aanbiedt. In plaats
van het aanbod aan te nemen, verliest hij zich in ongefundeerde beschuldigingen aan
het adres van zijn beste vriend. Ook de huishoudster van zijn vader, Rose, neemt hij
tegen zich in: Arthur wreekt zich op de verkeerden, en creëert zo zijn eigen isolement.
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Er zijn wel degelijk kansen voor Arthur zich aan de misère te onttrekken, maar hij
laat deze stelselmatig onbenut. Vervuld van zelfmedelijden denkt hij in Brussel terug
aan Carola: ‘Had je mijn partij gekozen in plaats van die van onze grootmoeder, dan
hadden wij ons samen tegen haar kunnen verzetten.’ Toen hij nog in Amsterdam
verbleef liet Arthur echter geen gelegenheid voorbijgaan haar het bloed onder de
nagels vandaan te pesten. Met de sloop van zijn zolderverblijf verbrandde hij definitief
de schepen achter zich.
Ervan overtuigd dat hij in Amsterdam niets meer te zoeken heeft, vertrekt hij naar
Brussel. Het idee van de wereld vervreemd te zijn tijdens zijn verblijf bij Andrea,
gaf Arthur een gevoel van geborgenheid, dat hij in het huis van zijn vader probeert
te hervinden. Ook hier beoordeelt Arthur de situatie verkeerd: door interpretatiefouten
verliest hij zijn aanvankelijk goede positie. Hij gokt op de steun van Alice en denkt
Lucien, het familielid dat hem het huis uit wil hebben, te kunnen weerstaan. Alice
overlijdt echter en Lucien is machtiger dan hij had vermoed. Tegen Rose, die het
beste met hem voor heeft, treedt hij meedogenloos op. Zijn vader is het die het laatste
restje hoop de grond in boort door hem niet het felbegeerde document te geven dat
hem tot een afstammeling van Napoleon maakt. In plaats daarvan krijgt hij de naam
van een overleden joodse man, ‘iemand die helemaal niet bestaat.’

Besluit
‘Al weet Arthur de belangrijkste dingen van zijn eigen leven niet, dat betekent nog
niet dat zij principieel onkenbaar zijn. [...] In De tranen denkt de lezer nog dat “de
waarheid” gekend zou kunnen worden, in De donkere kamer is de weg daarheen
voorgoed geblokkeerd’, aldus Oversteegen. Maar wat voor de tweede roman geldt,
gaat ook op voor de eerste: de lezer moet het doen met de informatie die hij van de
auteur krijgt. Wanneer hij het boek dichtslaat blijft hij met vragen zitten. Heeft Arthur
een erfelijk bepaalde ziekte of niet? Stamt hij van Napoleon af? Wat is er nu precies
met Oskar gebeurd? Bij een reconstructie van wat er gebeurd ‘moet’ zijn begeeft
men zich op glad ijs, aangezien er dan gegevens toegevoegd worden om de roman
te verklaren. Een dergelijke fout maken Van Hoek en Wingen, die zich in hun
interpretatie van De donkere kamer verliezen in de wildste speculaties omtrent de
rol van Dorbeck. De vraag of de ware toedracht in principe kan worden achterhaald
is in De tranen van geringer belang. Ook hier is de werkelijkheid tot op zekere hoogte
onkenbaar, getuige de bovengenoemde vragen waar Arthur en de lezer mee blijven
zitten.
Het hoofdthema van de roman vormt echter het innerlijke conflict waaraan de
hoofdpersoon ten prooi valt. Zijn verlangen naar ‘een plaats ter wereld [...], waar hij
desnoods eenzaam zonder wanhoop zou kunnen wezen’ botst voortdurend met zijn
geldingsdrang. Deelname aan een oorlog ziet hij als het middel om zijn isolement te
verbreken. Aan de andere kant is hij juist op zoek naar dat isolement, naar een
toevluchtsoord waar hij zich kan losmaken van de dreigende buitenwereld. Telkens
wanneer hij een vluchthaven denkt te hebben gevonden wordt hij er echter uit
verjaagd. Door toedoen van anderen, maar vooral door toedoen van zichzelf.
Expansiedrift en regressie vormen twee elkaar in de weg zittende elementen die hem
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het leven onmogelijk maken. Ondanks zijn vertroebelde kijk op de werkelijkheid
ziet Arthur zijn onoplosbare dilemma:
‘Hij had niets kunnen doen met zijn wrok dan alles wat hij ondernam of begon,
beschadigen en uitboren tot er een sponsachtige massa overbleef. Hoe zou hij, die
in een zelfgeschapen ruïne woonde, thuis kunnen horen bij de lieve vrouw en de
brave kinderen in het villaatje van de chemicus aan een zeepfabriek of ijzergieterij
ergens op het platteland?’

Vooys. Jaargang 10

100

Poetry and all that jazz
J. Bernlef op zoek naar de gecomponeerde improvisatie
Bertram Mourits
Improvisatie is componeren zonder gom Jos van Immerseel

I.
In 1964 speelde Eric Dolphy in de Hilversumse VARA-studio met Han Bennink,
Misha Mengelberg en Jacques Schols. Korte tijd later overleed Dolphy in Berlijn:
de Hilversumse sessie bleek plotseling zijn laatste te zijn en er werd een plaat van
gemaakt: Last Date.
Aan het slot van die plaat zegt Dolphy iets dat veel met poëzie te maken heeft:
‘After the music is over, it is all gone in the air. You can never capture it again’.
Deze woorden, met enige goede wil en het nodige gevoel voor dramatiek Dolphy's
famous last words te noemen, hebben voor Bernlef een bijzondere betekenis: hij
heeft ze meerdere malen geciteerd wanneer hij over poëzie en jazz schreef.

II.
J. Bernlef heeft veel over muziek geschreven. In de tijd van Barbarber interesseerde
hij zich met name voor de muziek en de uitgangspunten van twee Amerikaanse
componisten: Charles Ives en John Cage. Eerstgenoemde kon vooral op zijn
belangstelling rekenen vanwege de in het oog springende parallellen in uitgangspunten
met de dichter William Carlos Williams, een van Bernlefs eeuwige helden. Evenals
Bernlef streeft Williams naar vanzelfsprekendheid in zijn poëzie: een
spreektaal-achtige improvisatie vol met citaten uit ongelijksoortige bronnen. Dit is
een procédé waarmee Williams experimenteerde en dat bij Ives tot (vaak geslaagde)
methode is geworden: ‘Evenals Williams zocht [Ives] naar manieren om de ritmes
van de stem direkt weer te geven.’1. Die ‘spreektaal-achtige improvisatie’ is een
kenmerk van jazz geworden. John Cage was vooral interessant vanwege zijn
‘toevalsmuziek’: muziek waaruit al het verhevene van de kunstenaar was verdwenen.
Cage is geen componist die als een almachtige het geluid bepaalt, maar eerder een
boekhouder die de grillen van het toeval noteert. Een consument - gelijkwaardig aan
de luisteraar. Voor Bernlef kon ‘alles’ materiaal voor poëzie zijn: voor Cage was
alles muziek. Dat ideaal heeft Bernlef inmiddels weggerelativeerd. Zo zei hij in 1987
in een gesprek met Louis Andriessen en Misha Mengelberg (inderdaad, de pianist
bij de Hilversumse Dolphy-sessie): ‘Cage zou [...] gezegd hebben: zet die

1.

J. Bernlef/Reinbert de Leeuw, Charles Ives. Amsterdam 1969, p. 37.
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grammofoon dan uit en ga naar buiten. Nou, ik kan me nu niet zo goed meer
voorstellen dat ik vroeger, in de jaren zestig, dacht: ja, joh, wat goed zeg. [...] Onzin
vind ik dat nu.’2. En in een klein Raster-essay uit 1980: ‘Terreur van het toeval. Cage
verzamelt paddestoelen [...]. Een leuke tijd was het wel. Veel gezien, veel
buitengespeeld, veel door elkaar gehaald’.3. Het waren vooral de theorieën van Cage,
meer dan zijn muziek, die goed bij Barbarber pasten. Pas in 1970 (na meerdere
enthousiaste essays) beschrijft Bernlef voor het eerst hoe hij naar de muziek van
Cage luistert: ‘Een plaat gekocht. Variations IV van John Cage. Mengeling van
radioklanken, elektronische geluiden, live-geluiden (kerkklokken, gepraat). Na tien
minuten doodmoe. Plaat in de hoes. Hoef ik niet meer te horen. [...] Toch is Cage's
werk fascinerend omdat het de grens tussen wat wel en wat niet meer gestructureerd
kan worden verkent.’. Bernlef verwacht meer heil van een ‘goed doseren’ van ‘het
afbreken van de verwachting’4.. De belangstelling voor de veel minder radicale Charles
Ives, en vooral de belangstelling voor de jazz zijn dan ook altijd gebleven.

III.
‘After the music is over, it is all gone in the air. You can never capture it again’:
Dolphy gaf aan het slot van zijn laatste sessie nog een definitie van jazz: improvisatie
die de muziek eenmalig maakt, vol spanning van de talloze mogelijkheden, de
spontaniteit en vooral de onherhaalbaarheid. Maar de muziek die hij speelde is
vastgelegd: captured! Eeuwig herhaalbaar. De opname verleent aan de uitspraak een
paradoxaal karakter. Wat Dolphy speelde is ‘genoteerd’, maar er is wel degelijk iets
verdwenen: dat wat Dolphy had kunnen spelen.

IV.
In het gedicht ‘Charles Ives’ (uit: Bermtoerisme, 1968) is mooi te zien hoezeer muziek
in poëzie verweven kan worden:
Violen op de daken
trombones op de toren
Atta boy!
om te trainen
forte
de spieren van het oor om de hoek al
klinkt het anders

En dat ‘Atta boy’? Het komt rechtstreeks uit Williams' Paterson - en indirect natuurlijk
uit de Amerikaanse spreektaal, het betekent iets als ‘goed gedaan’, maar dan
enthousiaster:
To Greet a Letter-Carrier
2.
3.
4.

J. Bernlef, Op het noorden. Amsterdam 1987, p. 219.
J. Bernlef, ‘Tussen min en is’. In: Raster 15 (1980), p. 74.
J. Bernlef, ‘Poëzie: notities’. In: De gids 1970 I, p. 321.
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Why'n't you bring me
a good letter? One with
lots of money in it.
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I could make use of that.
Atta boy! Atta boy!

Charles Ives citeerde Amerikaanse folk-songs en vervormde ze, bij voorbeeld door
ze op merkwaardige wijze te arrangeren, of door ze in een atonale context te plaatsen
(‘Central Park in the Dark’ en ‘The Unanswered Question’). Williams kon iets
dergelijks ook doen met teksten en uitdrukkingen, maar dat had al niet hetzelfde
effect: muziek laat zich veel makkelijker citeren/integreren: een geciteerde tekst blijft
altijd los van de omgeving staan. Voor Bernlef werd het nog lastiger om muzikale
inspiratiebronnen direct te verwerken: de belangrijkste jazz-muziek in de jaren 50
en 60 was instrumentaal: letterlijk citeren is onmogelijk - en hoe breng je de kracht
van een saxofoonsolo over naar papier?

V.
In de laatste afdeling van Morene, de tweede dichtbundel van J. Bernlef uit 1961,
staat de cyclus ‘Wat is er poëzie’. Uit ‘2’:
Tranen willen wij in de etalage leggen
een glimlach fotograferen
geen net beperkt het water
en toch zeggen wij ‘leegte’
omdat wij een vogel zien vliegen: poëzie?
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]

Tranen en een glimlach: voorbeelden van spontaniteit. De etalage en de foto: middelen
om die spontaniteit vast te leggen? Dat zouden wij wel willen: maar tranen in de
etalage zijn geen teken van verdriet en een gefotografeerde glimlach is zelden anders
dan flets. De spanning is verdwenen: de mogelijkheid dat de glimlachende in huilen
zal uitbarsten. Even onmachtig als de foto en de etalage is de taal: we gebruiken
woorden die niet voldoen aan wat we zien, in dit geval: ‘leegte’ voor een
wegvliegende vogel. Het klopt bijna (er is ondanks de vogel toch vooral leegte),
maar de essentie ontbreekt. De leegte is perfect, maar saai. De vogel onderbreekt de
leegte op een onvoorspelbare, maar ook onbeschrijfelijke manier. Wat blijft er nog
over voor poëzie, als daarvoor alleen het woord ‘leegte’ beschikbaar is?
J. Bernlef zoekt in zijn poëzie iets onmogelijks: ‘De paradox: een gedicht schrijven
waarvan iedere regel onvervangbaar en dus onverwisselbaar is en tegelijk het gedicht
de schijnbaar moeiteloze stijl te laten behouden van het terloops gesprokene, de
plotselinge inval, de improvisatie. Perfektie met een gaatje, dat zoek ik.’5. Bernlef
lijkt dus eigenlijk poëzie te willen schrijven op een manier alsof hij jazz speelt. Nu,
wat let hem? Waarom maakt hij geen ‘automatisch’ geschreven gedichten? Schrijf
op wat je binnenvalt, denk niet na, wees spontaan en publiceer het resultaat. Het is
de manier waarop sommige vijftigers wilden doen geloven dat ze schreven: zoals
hun jazz-helden speelden: lichamelijk direct emotioneel fel bebop. Voorbij de
5.

J. Bernlef, Perfektie met een gaatje. Utrecht 1980, p. 12.
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gestructureerde muziek van de big-bands met uitgeschreven arrangementen maar
spontaan. Maar wat het instrument misschien kan zijn - verlengstuk van het
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lichaam - kan schrijfgerei onmogelijk zijn. De afstand tussen inval en papier is te
groot om improviserend dichten mogelijk te maken. Bernlef heeft nog wel geprobeerd
de schrijfmachine als een piano te benaderen, maar dat leverde geen goede poëzie
op: ‘Ik speelde slecht piano. Nu schreef ik nog slechte gedichten ook’6.: de al te
spontane vijftigers schreven blijkbaar niet zulke goede gedichten.

VI.
William Carlos Williams was natuurlijk niet de enige dichter die zocht naar
spontaniteit (vanzelfsprekendheid) in poëzie. Marianne Moore, bij voorbeeld, had
een vergelijkbaar doel. Ze gebruikte een heel ander, maar bepaald niet minder effectief
beeld:
[...] Writing is exciting
and baseball is like writing.
You can never tell with either
how it will go
or what you will do

En Ezra Pound formuleerde als belangrijk kenmerk van zijn nieuwe poëzie het
‘schrijven op de manier van muzikale expressie’. Al deze poëticale uitgangspunten
lijken nauwelijks in poëzie verwezenlijkbaar: daar is spontaniteit nu eenmaal niet
direct mogelijk. In het uitgangspunt van Pound zat ‘de paradox als een tijdbom [...]
ingebouwd’. En ook Williams beseft dat hij gefaald heeft: ‘In een interview in de
Paris Review, kort voor zijn dood, gaf hij toe het probleem dat zijn hele leven had
beheerst: een vorm te vinden voor spontane creatie, niet te hebben kunnen oplossen’7..
De dichters zochten naar het onmogelijke: naar hun equivalent voor spreektaal,
honkbal, muziek.

VII.
In Bernlefs essay ‘Prandolé tegen de leegte - Julio Cortázar en de speelregels van de
jazz’ wordt duidelijk waarom geïmproviseerd geschreven gedichten zouden kunnen
mislukken. Bernlef weet dit duidelijk te maken dankzij een parallel met muziek: wie
‘improviserend’ speelt en het verstand zoveel mogelijk uitschakelt, komt met het
meest voor de hand liggende. En dat is niet het diepste zelf van de improvisatie, maar
het cliché: ‘hoe sneller men speelt des te vlugger zal het muzikale denken van de
improvisator zijn toevlucht nemen tot bekende wendingen, muzikale herinneringen
die “in de vingers” zitten. Wat je speelt wordt letterlijk automatisch, reproduktief’8..
Improvisatie is in eerste instantie toch vooral onoriginele reproduktie, ‘een
6.
7.
8.

Ibidem, p. 11.
J. Bernlef, Het ontplofte gedicht.
Amsterdam 1978, p. 93-95.
J. Bernlef, Op het noorden.
Amsterdam 1987, p. 237.
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voortdurend opnemen van wat bruikbaar is, ruilhandel, diefstal, een hergroeperen
en leggen van nieuwe verbanden’9. (Henk Romijn Meijer). Blijkbaar heeft de
spontaniteit achteraf het verstand nodig om niet tot clichématigheid te vervallen. Een
aardig voorbeeld is een van de ‘9 studies in verliefdheid’ uit Kokkels, Bernlefs
debuutbundel. Bij verliefdheid hoort - associatie, cliché - een

9.

H. Romijn Meijer, ‘Bernlefs jazz’.
In: Bzzlletin 19 (1990), 176-177, p. 78.
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[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]

prins op een wit paard, maar die is in dit gedicht tot een dichter op een
speelgoedpaardje verworden:
ik [wil] je besmetten
mijn verlangen op woorden zetten
als een oud stuk speelgoed (een wit geschilderd
speelgoedpaard op wielen).

De prins is een dichter, de dichter geen prins... Hier wordt een cliché intelligent
gebruikt, maar de spontaniteit is door de achterdeur verdwenen. De ‘perfektie met
een gaatje’ wordt dus zo ook niet bereikt.

VIII.
Bernlef zoekt zijn voorbeelden niet bij de bebop-musici, maar in de stroming die op
bebop een reactie was: de ‘cool’-jazz. De blinde pianist Lennie Tristano is een van
de belangrijkste vertegenwoordigers van het genre. Bovendien heeft hij zijn ideeën
niet alleen op plaat, maar ook in een tweetal artikelen vastgelegd (‘What's wrong
with the beboppers’ en toch ook ‘What's right with the beboppers’). Zijn muziek is
veel meer gestructureerd, maar niet op de manier van de big-bands. De ruimte voor
improvisatie is kleiner - of beter: meer geconcentreerd. Bernlef: ‘[Tristano] nam het
improviseren als kunst zeer serieus, zo serieus dat hij het grootste deel van zijn leven
besteedde aan het

Vooys. Jaargang 10

105
voorbereiden van die schaarse momenten waarin vorm en spontaniteit een eenheid
vormden.’10. Daarbij gebruikte Tristano middelen die tot dan toe ‘ongeoorloofd’
waren - bandrecorders waarop hij zijn pianomuziek versneld afdraaide, bij voorbeeld.
Daar ging de ‘heilige spontaniteit’ van de jazz. Tristano maakte zijn muziek,
gedicteerd door het verstand en niet door ‘een ritme dat ergens van binnen zit’11..
Bernlef concludeert dan ook: ‘Tristano-muziek is geen muziek van het lichaam, maar
van de geest. De een is al net zo'n beperking als de ander’.12. Met dat laatste zinnetje
geeft Bernlef al aan dat ook een navolging van de ‘cool’-jazz het volmaakte gedicht
(de ideale balans tussen improvisatie en compositie) niet zal opleveren.

IX.
Pound, Williams en Bernlef zoeken meestal vergeefs naar de balans tussen structuur
en spontaniteit. Ives, Dolphy en Tristano lijken eenvoudiger succesvol te zijn. Wat
in de jazz steeds bereikt wordt, daarnaar streven de dichters vergeefs. Williams en
Tristano zijn naar hetzelfde op zoek en formuleren dat doel zelfs op vergelijkbare
wijze: een structuur waarbinnen het structuurloze een kans krijgt. In het artikel ‘Poëzie
en al die jazz...’ gaat Bernlef op zoek naar de oorzaken voor het falen van de poëzie.
Hij wijst daarbij op de traditie die de jazz ondanks alle vernieuwingen altijd is blijven
gebruiken: de ijzeren wetten van de bluesschema's en de rijke song-traditie. Bernlef
laat in de eerste strofe van ‘Sonny Rollins in London’ zien hoe dat werkt (daarbij
overigens formuleringen van jazz-recensent Benny Green lenend):13.

Sonny Rollins in Londen
begon met een blues
die geen blues bleek te zijn
maar zich ontspon tot Melancholy Baby
rookgordijn slechts tot de volgende song
Skylark verbleekt via Polkadots and Moonbeams
als een schaduw verdwijnend in glas
The song is you;
het publiek wordt zichtbaar
applaudiseert.

Vernieuwende dichters maken veel minder gebruik van de traditie dan vernieuwende
muzikanten. Begrijpelijk: een sonnet legt aan de dichter veel meer beperkingen op
dan een blues-schema aan de muzikant. Het zoeken naar nieuwe vormen is in de
poëzie deze eeuw vaak samengegaan met het afbreken van de oude vormen, niet met
het gebruikmaken ervan. Toen jazz vrijheid zocht, kon dat binnen hetzelfde idioom:
ook Charlie Parker speelt nog songs van George Gershwin. In de poëzie had men
‘de afgelopen vijftig jaar alleen maar geleerd hoe men het niet wilde doen’.14.
10.
11.
12.
13.
14.

J. Bernlef, Perfektie met een gaatje.
Utrecht 1980, p. 12 (cursivering van mij).
Ibidem, p. 11.
Ibidem, p. 22-23 (cursivering van mij).
Bernlef geeft dit aan in een noot aan het slot van de bundel Bermtoerisme.
J. Bernlef, Het ontplofte gedicht. Amsterdam 1978, p. 99.
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Bernlef en Tristano zoeken naar hetzelfde: naar de structuur die spontaan klinkt, een
grammofoonplaat voor het onherhaalbare. En
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daarmee wijkt Lennie Tristano af van Charlie Parker op dezelfde manier als poëzie
van jazz verschilt.
Er ontstaat een beeld van twee ‘kampen’, poëzie en jazz, die nooit kunnen
samenvallen en elkaar alleen op paradoxale wijze kunnen ontmoeten. Maar er is
poëzie die zich onvoorwaardelijk bij de jazz wil aansluiten en er is jazz die van
methoden gebruik maakt die aan poëzie voorbehouden leken. De jazz is spontaan,
wordt improviserend gemaakt: de bebopmuziek die hiervan het resultaat is, loopt het
risico in clichés te vervallen. Sommige dichters van Vijftig sluiten zich hierbij aan,
maar volgen daarmee een onmogelijke weg - tenminste volgens Bernlef.
Tegenover die jazz: poëzie. Die ontstaat niet uit improvisatie, maar wordt als
partituur geschreven. De invallen worden eerst verwerkt en dan pas vastgelegd. De
bijbehorende muziek is ‘cool’ en overdacht. Het is de muziek van de geest, waarbij
clichés vermeden worden, behalve als ze op intelligente wijze gebruikt zijn.
Bernlef zoekt het ideaal ergens tussen de twee in, want hij realiseert zich de
beperkingen van zowel muziek van het lichaam als van muziek van de geest. De aard
van poëzie dwingt hem echter in het tweede kamp: een navolger van Lennie Tristano,
niet van Charlie Parker. Hij kan niet improviserend, maar moet componerend dichten.
Dichten is een paradoxaal zoeken naar spontaniteit, met als hoogste doel: ‘die paradox
[de gekomponeerde improvisatie] in stand te houden’.15.
Jazzmusici hebben een eenvoudiger manier om improvisatie vast te leggen: de
opnameapparatuur. De Hilversumse solo's van Dolphy uit 1964 waren onherhaalbaar
maar zijn tegelijkertijd steeds opnieuw te beluisteren. Zijn jazz is gecomponeerde
muziek geworden: gecomponeerd zonder gom. In die paradox, ergens tussen eeuwig
en onherhaalbaar, partituur en spontaniteit: ergens in de paradox van de
gecomponeerde improvisatie zoekt Bernlef poëzie.
* Met dank aan Famke Sinninghe Damsté

15.

J. Bernlef, ‘Tussen min en is’. In: Raster 15 (1980), p. 74.
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recensie
Over Paul van Ostaijen.
Een reactie op De stad als tekst.
Jef Bogman, De stad als tekst. Over de compositie van Paul van Ostaijens
Bezette stad. Uitgeverij Van Hezik-Fonds 90. Rotterdam 1991. Prijs f
39,50. ISBN 90 73260 05 1.
De visie op Paul van Ostaijens werk die Paul Hadermann in een tweetal studies heeft
ontwikkeld, is door de literatuurwetenschap - lang niet altijd met bronvermelding zonder veel kritiek overgenomen. De beide boeken zijn al meer dan twintig jaar oud.
In 1965 verscheen De kringen naar binnen en vijf jaar later Het vuur in de verte.
Doordat Hadermann het oeuvre bespreekt in termen van Van Ostaijens eigen
poëzie-theorie - termen van ‘vorm’ en ‘techniek’, is er een verwrongen beeld van de
poëtica van de dichter ontstaan. Hij geldt als uitgesproken vertegenwoordiger van
een hyper-autonomistische literatuur-opvatting, waarin voor maatschappelijk
engagement geen plaats is. Na het verschijnen van zijn bundels Music hall en Het
sienjaal zou Van Ostaijen zijn ‘naïeve’ idealisme ‘overwonnen’ hebben, waardoor
hij zijn esthetische theorie van de ‘zuivere lyriek’ ontwikkelen kon. Het is echter
maar de vraag of Van Ostaijens werk en diens biografie dit beeld bevestigen.
Gedurende zijn hele leven, in zijn hele oeuvre geeft Van Ostaijen m.i. blijk van een
geheel eigen, idealistische levens- en kunstopvatting. Het is te betwijfelen of
Hadermanns boeken nog steeds kunnen gelden als basis van het onderzoek naar Van
Ostaijens opvattingen en werk.
Sinds het verschijnen van Hadermanns studies heeft de literatuurwetenschap niet
stilgestaan. Zo heeft het poëtica-onderzoek zich ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd
in studies naar de poëtica van verschillende auteurs van Van Ostaijens generatie.
Nooit is Van Ostaijens poëtica echter opnieuw onder de loep genomen. Auteurs
hebben zich beperkt tot kleinere publicaties, waarin men Hadermanns axiomata voor
het Van Ostaijen-onderzoek (misschien wel onbewust) overgenomen heeft: de dichter
wordt nog steeds gezien als de vertegenwoordiger bij uitstek van een
on-maatschappelijke kunstvorm, de nihilist. Vreemd genoeg is het Hadermann zelf,
die als eerste dit beeld genuanceerd heeft. In een artikel uit 1976 (‘Paul van Ostaijen
and Der Sturm’) stelt hij dat in de Nagelaten gedichten een glimp van Van Ostaijens
vroegere (humanitaire) idealen terugkeert. Deze vruchtbare suggestie zou nadere
uitwerking verdienen.

Camera
In het onlangs verschenen proefschrift De stad als tekst van Jef Bogman wordt de
compositie van de bundel Bezette stad uit 1921 geanalyseerd. Door bestudering van
de typografie van de bundel en het intertextuele karakter van de tekst, probeert
Bogman Van Ostaijens schrijf-strategie te achterhalen. Hij doet onderzoek naar de
bronnen die de dichter gebruikte en naar de manier waarop hij ze gebruikte.
Bogman wijst in de bundel zeer veel gevallen van intertextualiteit aan. In hoofdstuk
3 doet hij verslag van zijn zoektocht naar de bronteksten waarin hij Bezette stad-citaten
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terugvond. Daardoor wordt op overtuigende wijze een vermoeden bevestigd, dat in
de Van Ostaijen-literatuur al enkele malen uitgesproken is: Bezette stad staat stijf
van de citaten. De bundel blijkt als het ware bij elkaar geraapt te zijn uit reclames,
liedjes, programma-boekjes van cirkussen, boekomslagen, films et cetera. De tekst
is opgebouwd uit kleine stukjes van het door de Duitsers bezette Antwerpen. Bogman
heeft Bezette stad gelezen zoals de contemporaine lezer dat deed. Dat wil zeggen:
met kennis van de context, waardoor allusies en citaten herkend worden.
Daarnaast leest Bogman de bundel vanuit het perspectief van de hedendaagse
lezer; met inzicht in historische verbanden. Hij tracht op deze manier verbanden te
leggen tussen Van Ostaijens schrijf-strategie en diens poëtica. De stadsstemmen die
Van Ostaijen in Bezette stad aanhaalt, zorgen ervoor dat het moderne, hectische
stadsleven in de poëzie weerspiegeld wordt. Voor de dichter diende de dynamiek,
die het kenmerk is van de stad, ook eigen te zijn aan de kunst. ‘Dynamiek’ is het
begrip dat Bogman centraal stelt in Van Ostaijens poëtica. Om te verduidelijken wat
hij met ‘dynamiek’ precies bedoelt, gebruikt Bogman termen uit Bachtins
romantheorie. Tegenover de monolo-
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gische tekst, waarin één stem de boventoon voert, staat in Bachtins terminologie de
dialogische tekst. Daarin zijn verschillende, min of meer gelijkwaardige stemmen
te onderscheiden. Bezette stad is volgens Bogman een dialogische (dynamische)
tekst. Er is geen vertellend ‘personage’ aan het woord, maar er worden verschillende
gelijkwaardige (stads)stemmen weergegeven. Bogman wijst erop dat Van Ostaijens
schrijfstrategie leidt tot een aantasting van de traditionele orde. Zo wordt in de
mengelmoes van citaten het bij de clerus niet geliefde medium film in het register
van de bijbel ingevoerd, doordat de dichter flarden filmtekst in een context van
bijbelallusies plaatst.
Dit lijkt mij een uiterst belangrijke constatering. In de dialogische tekst van Bezette
stad worden oude hiërarchieën aangetast. De dichter heeft blijkbaar geen vrede met
de maatschappij zoals ze is. Hierdoor wordt Van Ostaijens maatschappelijk
engagement benadrukt. En dat is strijdig met het beeld van de na-oorlogse Van
Ostaijen als hyper-autonomist, als wereldvreemde estheet. ‘In Bezette stad krijgen
de symbolen en vertegenwoordigers van de traditionele macht het zwaar te verduren’,
schrijft Bogman (p.53-54). Helaas laat hij het bij deze constatering. In het vervolg
van zijn betoog over ‘dynamiek’ speelt ze eigenlijk geen rol.
De rol die Bogman toekent aan het begrip ‘dynamiek’ in Van Ostaijens poëtica is
een andere. ‘Polyfonie’

en ‘decentralisering’ zijn termen die hij hanteert als synoniemen voor ‘dynamiek’.
Het komt er in zijn optiek op neer dat in Van Ostaijens werk ‘de eigenheid van het
materiaal waarmee gewerkt wordt niet ondergeschikt mag worden gemaakt aan één
centrale idee’ (Bogman p.109). Het ontbreken van die ‘centrale idee’ is eigen aan de
‘dynamiek’ van de stad, die in de poëzie terecht moet komen.
Van Ostaijen zou volgens Bogman de dynamiek, die een wezenskenmerk is van
de moderne stad, in de kunst willen vatten. Als dit juist zou zijn, dan beschrijft de
dichter de stad: hij schept een gelijkend equivalent. Ik denk dat dit niet de dynamiek
is die Van Ostaijen voor ogen heeft gestaan. Tot twee maal toe (op p.22 en op p.59)
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wijst Bogman erop dat Van Ostaijen Marinetti's ‘moderniteit’ verwierp, omdat de
Italiaanse futurist niet veel verder kwam dan het beschrijven van moderniteiten. Van
Ostaijen achtte dit procédé - in feite niets anders dan een ‘moderne’ onderwerpkeuze
van de kunstenaar - niet voldoende. Om een werk ‘modern’ te doen zijn, was volgens
Van Ostaijen méér nodig dan beschrijving. Bogman, die Van Ostaijens bezwaar
tegen Marinetti kent, laat de dichter echter toch beschrijven. ‘Het is alsof de “ik” een
camera met zich mee voert, die bijna zelfstandig (tekst)beelden verzamelt’, schrijft
hij op pagina 61.
Bogman suggereert daarmee dat de dichter in Bezette stad voornamelijk kampt
met een esthetisch probleem. Hij gaat na hoe de camera van Van Ostaijen werkt; hoe
tegenstellingen in de tekst bij elkaar worden gebracht. Bogman maakt daarbij gebruik
van ook door Van Ostaijen gebezigde termen van Kant: poëzie komt niet voort uit
beleving (das Erlebnis), maar uit ervaring (die Erlebnis). Hij schrijft dan dat voor
Van Ostaijen ‘de literaire tekst geen directe reactie [is] op bepaalde waarnemingen,
maar een ver/bewerking van die waarnemingen’ (Bogman p.151). En: ‘In de gedichten
worden gewaarwordingen of emoties niet in afgeronde beelden beschreven, maar
veeleer uitgedrukt in een associatieve opeenstapeling van afzonderlijke elementen’
(Bogman p.143).
En daarmee zitten we weer middenin de specifieke poëzie-reflectie van Van
Ostaijen, die des dichters eigenlijke intenties enigszins verbloemt.
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Van Van Ostaijens bemoeienis met de mensen en met de stad heeft Bogman de
aandacht verlegd naar de esthetische problematiek van de weergave ervan. Hierdoor
wordt er in De stad als tekst nauwelijks een poging gedaan het inmiddels traditionele
Van Ostaijen-beeld te veranderen.

Dynamiek
Bogman constateert dat het dialogische karakter van de tekst in overeenstemming is
met Van Ostaijens poëticale ideeën. Die overeenkomst bestaat, maar ze gaat verder
dan Bogman veronderstelt. Hij vat de term ‘dialogisch’ zeer nauw op, namelijk als:
geen uitsluitsel of antwoord gevend. Het is Van Ostaijen volgens Bogman in eerste
instantie om de esthetiek van de associatie te doen; om de dynamiek van de dialoog
in de stad. ‘In Bezette stad plaatst Van Ostaijen twee ideologieën tegenover elkaar:
een katholiek-nationalistische [...] en een nihilistische [...]. Geen van beide [krijgt]
de gelegenheid de ander te overheersen’ (Bogman p.156), schrijft hij. Kortom:
meerdere stemmen van dezelfde status bepalen de aard van de tekst.
Dit geloof ik niet. Er is wel degelijk een voorkeur van de dichter. Het is de
toegevoegde stem, die zijn antwoord geeft. De oude stem (de traditionele orde) laat
zich weliswaar niet verdringen, maar ze ziet zichzelf geconfronteerd met een
tegenstem. En die veelstemmigheid is de spreekbuis van de dichter, die zich tegen
de maatschappij heeft gekeerd met als (veel te hoog gegrepen) doel haar te veranderen.
Er hebben zich, nu de Eerste Wereld Oorlog veel hoop verwoest heeft, nieuwe
idealen aangediend. De tekst van Bezette stad geeft aan wat het karakter van deze
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idealen is. De kunst, de poëzie, de magie van het woord, die meer is dan esthetisch
alleen, beïnvloedt de wereld en de manier waarop de wereld door de mensen bekeken
wordt. Achter de werkelijkheid van het stadsdecor is door het woord een andere
werkelijkheid waar te nemen. Een tweede, derde stem. Van Ostaijen suggereert en
soort ‘tabula rasa’, dat voor een nieuwe, ‘vanzelf-sprekende schoonheid / zuiver /
ongeweten’ plaats moet maken.
Natuurlijk, het zijn allemaal slechts aanzetten: pas in de Nagelaten gedichten zal
Van Ostaijen zijn dichterlijke utopieën nader uitwerken. Toch toont de bundel Bezette
stad het stadium van een ontwikkeling in Van Ostaijens oeuvre, waaraan Bogman
voorbijgaat. De oorzaak hiervan is dat Bogmans conceptie van Van Ostaijens
‘dynamiek’ te beperkt is. Hoewel Bogman Bachtins terminologie aandraagt als
verduidelijking, valt hij in dezelfde valkuil als Hadermann: ‘dynamiek’ is een term
uit Van Ostaijens poëzie-theorie. In het te interpreteren poëtica-systeem van de dichter
heeft ‘dynamiek’ een betekenis die breder is dan de betekenis die Bogman aan de
term toekent.
Net als Hadermann gaat Bogman voorbij aan het idealistische,
maatschappij-gerichte karakter van Van Ostaijens poëzie. Hij citeert een brief van
Van Ostaijen aan Geo van Tichelen: ‘De natuurlike wereld interesseert me niet meer
zó, ook niet in aktivistiese zin’ (Bogman p.26). Bogman had nóg wel een handvol
brieffragmenten kunnen noemen, waarin Van Ostaijen zich op vergelijkbare wijze
over de ‘natuurlike wereld’ uitlaat. Maar er is even weinig moeite nodig om in
dezelfde brieven de nodige citaten te vinden, waarin de dichter zich over kunst uitlaat
in termen van zijn maatschappelijke engagement. Hij beschrijft de ontwikkelingen
in zijn denken over kunst veel minder onafhankelijk van zijn levensbeschouwelijke
ideeën dan vaak, en ook door Bogman wordt verondersteld. Maar aanhalingen waaruit
dit blijkt zijn in de Van Ostaijen-
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literatuur maar mondjesmaat terug te vinden. De axiomata van Hadermann creëeren
blijkbaar andere zoeklichten.
Bogmans lezing van het essay ‘Over dynamiek’, waarop hij zijn
dynamiek-conceptie baseert, is op dezelfde wijze selectief. ‘Dynamiek’, zo leest
Bogman in dat essay, is ‘een al de huidige [kunst]richtingen [...] koncretiserende’
term. De nadruk wordt hiermee gelegd op de dynamiek als kenmerk van ‘het
moderne’. Hij citeert uit ‘Over dynamiek’ echter niet de passage waarin Van Ostaijen
schrijft dat de kunst slechts equivalent van het moderne, dynamische leven kan zijn,
wanneer zij niet nabootst, maar ‘een scheppend wezen naast de natuur’ wordt. Dat
scheppende wezen voegt iets toe aan de realiteit, namelijk de concretiseringen van
de premissen, de idealen van de dichter. De tegenstem.
Van Ostaijen blijft de term ‘dynamiek’ gedurende zijn hele schrijversleven op
deze wijze gebruiken: als productieve consequentie van het wordingsproces van het
gedicht. In 1926, wanneer hij zijn ‘zuivere lyriek’ al heeft uitgevonden, koppelt Van
Ostaijen dit type poëzie aan de dynamiek, waarover hij in 1917 al sprak. Zuivere
lyriek, zo schrijft hij in een essay over Hubert Dubois, is de kunst van het wordende.
Ze is niet statisch (het zijnde) maar dynamisch: het is scheppende kunst. En in de
toekenning van scheppend vermogen aan de kunst is de idealist Van Ostaijen te
herkennen. Het zijn weldegelijk de idealen van de dichter, die aan wat wij noemen
de ‘hyper-autonomistische’ kunst van Van Ostaijen ten grondslag liggen. Van
Ostaijens esthetica staat in dienst van zijn maatschappelijke opvatingen. Het ging de
dichter in Bezette stad niet alleen om de confrontatie van stemmen, maar vooral om
de tegenstem, die een nieuwe, utopische orde vertegenwoordigde. Die stem moest
hoorbaar gemaakt worden. Dát was Van Ostaijens ethische drijfveer.

Toverlantaarn
Van Ostaijen probeerde in Bezette stad niet om de veelstemmige moderne stad te
tekenen of weer te geven. Hij droeg geen (observerende) camera met zich mee, maar
een (projecterende) toverlantaarn: het textuele filmmaterial dat hij bij elkaar brengt,
levert een scenario op. Dit scenario voert, wanneer het eenmaal op papier staat, niet
terug naar de werkelijkheid, waaruit de shots afkomstig zijn, maar naar een ándere,
utopische werkelijkheid. Van Ostaijen suggereert een nieuwe stad; een alternatieve
orde, die nauwelijks gelijkenis vertoont met het Antwerpen van 1914-1918. Van
Ostaijens uitgangspunt is zeker niet realistisch; het is daarentegen idealistisch.
In zijn omschrijving van het begrip dynamiek maakt Bogman gebruik van Bachtins
romantheorie. Het is jammer dat de auteur niet wat meer nadruk heeft gelegd op de
ideologische aspecten van die theorie. Juist de koppeling tussen het woord en de
maatschappij (‘het maatschappelijke leven van het woord buiten de werkplaats van
de kunstenaar’) die deze theorie zo interessant maakt, is voor de poëtica van Van
Ostaijen van belang.
Evenals de Van Ostaijen-vorsers die hem voorgingen, doet Bogman Van Ostaijens
houding ten opzichte van de maatschappij af met ‘nihilisme’. Hij suggereert dat de
dichter tegenover de heersende moraal slechts negatief nihilisme stelt - en dan nog:
zonder te kiezen. Hiermee gaat Bogman voorbij aan een duidelijke positieve
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ontwikkeling in Van Ostaijens oeuvre. Hij stelt zich afkeurend en misschien
nihilistisch op tegenover ‘Godsdienst & vorst & staat’, maar hij bouwt daarnaast aan
iets nieuws, aan de verwezenlijking van de idealen die aan zijn dynamische poëzie
ten grondslag liggen.
Net als Bogman schrijf ik ‘dynamische’ poëzie, want dynamiek is een belangrijke
term in Van Ostaijen poëtica. Maar dan moet de term wel nader omschreven worden.
Het dynamische gedicht dient in staat te zijn te bewegen en te doen bewegen. Het
vervoert. Geen nihilisme, dus, want nihilisme is afbrekend; het vertegenwoordigt de
stilstand. Dynamisch is slechts de beweging van Van Ostaijens utopisch denken.
Van Ostaijens dynamiek is de dynamiek van het idealisme.
Bogman beschrijft hoe Van Ostaijen Bezette stad geschreven heeft, maar niet waarom
de dichter het zo deed. Bogman geeft - niet als eerste! - een beschrijving van het
‘ambacht’; de esthetica van Van Ostaijen is zijn onderwerp. Hoewel dit onderzoek
naar Van Ostaijens werk de uiterst interessante relatie tussen de dichter en de
maatschappij zoals ge-
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zegd niet helemáal links liggen, volgt Bogman - juist op het punt waar Hadermanns
werk het meest tekortschiet - de traditie van De kringen naar binnen.
Bogman brengt in zijn boek het nodige interessante materiaal aan het licht. De
resultaten van zijn zoektocht in Van Ostaijens bronteksten voegen veel toe aan het
beeld dat er bestond van de culturele context waarin het werk ontstond. Desondanks
bevestigen Bogmans conclusies een onjuist beeld van de dichter. Ze zijn tezeer
exclusief toegespitst op Van Ostaijens esthetica. En die is al vaak beschreven in
dezelfde, misleidende termen. Voor de zoveelste keer haalt Bogman op p.149 het
volgende Van Ostaijen-citaat aan: ‘Bezette stad was een vergif, als tegengif gebruikt.
Het nihilisme van Bezette stad kureerde mij van een oneerlikheid, die ik eerlikheid
waande, en van buitenlyriese hogeborst-zetterij’. Ik meen dat Van Ostaijen zijn lezers
hier niet juist inlicht. Bezette stad speelt een constructieve rol in zijn oeuvre. Het is
niet louter homeopatie, hoe aardig dat ook lijkt te kloppen. Het heilig ontzag van de
auteurs voor Van Ostaijens poëzie-theoretische woorden heeft het onderzoek naar
zijn werk en poëtica niet alléén maar goed gedaan.
Poëtica-onderzoek is interpretatie. Waarom durft men niet eens een keer een
uitspraak van Van Ostaijen in twijfel te trekken?
Thomas Vaessens
In 1990 verscheen een prachtige uitgave van Bezette stad bij uitgeverij
Van Hezik-Fonds 90. Dit is een zowel naar typografie als bind wijze
nauwgezette heruitgave van de Bezette stad-uitgave uit 1921. Te bestellen
bij de uitgever in Rotterdam; fax: 010 - 4 77 37 41. ISBN 90 73260 01 9

Gezellige schrijvers
C.B.F. Singeling, Gezellige schrijvers - Aspecten van letterkundige
genootschappelijkheid in Nederland, 1750-1800. Uitgeverij Rodopi,
Amsterdam, 1991.
‘Zoo zag ik menigwerv’ een aantal waanpoeeten
Op rijm en maat gespitst, ten rechterstoel gezeten
Als Rhadamanten, met gerimpeld aangezicht
Hun hart verschansen voor den indruk van't gedicht
[...]
Die dagen zijn voorbij, die vijl is afgesleten!
De vrije Dichtkunst wrong haar leden uit die keten,
[...]’

Met deze woorden nam Willem Bilderdijk in 1811 afstand van de
dichtgenootschappen, uit wier verstikkende greep de Nederlandse Dichtkunst zich
eindelijk had weten te bevrijden. Zedenmeesters en ‘waanpoeeten’, gewapend met
metrum en moraal, schrappend en schavend totdat ieder spoor van oorspronkelijkheid
was weggevijld... Ongeïnspireerde versjes, gecreeerd door stoffige heren in duffe
gezelschappen: Bilderdijks vernietigende oordeel zette de toon voor wat al spoedig
het standaardrefrein over de gehele achttiende-eeuwse letterkunde zou zijn. Binnen
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de muren van het dichtgenootschap staarde men zich blind op rijm en maat, terwijl
buiten de storm der vernieuwing reeds woedde.
Het is dit traditionele, eenzijdige beeld waarin C.B.F. Singeling met zijn proefschrift
Gezellige schrijvers - Aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in Nederland,
1750-1800 nuances wil aanbrengen. In een chronologisch overzicht beschrijft
Singeling opkomst, bloei en ondergang van de letterkundige genootschappelijkheid
die, zo blijkt, meer omvatte dan dichtgenootschappen alleen.
Vertrekpunt van Singelings onderzoek is het jaar 1750 - pas vanaf dat moment
begint de letterkundige genootschappelijkheid grotere vormen aan te nemen. Anders
dan de rederijkerskamers - relicten uit vroeger eeuwen die nog tot het midden van
de achttiende eeuw op het platteland floreerden - was het letterkundige genootschap
een stadsaangelegenheid en een Verlichtingsprodukt bij uitstek. Ontstaan vanuit de
sociabiliteitsgedachte, waarvan de achttiende-eeuwse maatschappij zozeer
doordrongen was, sloot het letterkundige genootschap naadloos aan op de heersende
poëticale opvattingen: ‘Literatuur was een kwestie van individuele schepping, het
ware dichterschap was gebaseerd op individueel, uniek en aangeboren talent, maar
dat talent kon enkel leiden tot goede literaire scheppingen indien het werd ontwikkeld
door middel van studie, oefe-
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ning en ijver. Het ruwe talent moest worden gepolijst. Eigenzinnigheid en
individualisme konden alleen maar een negatieve uitwerking hebben. Bestudering
van het werk van andere dichters, luisteren naar de raadgevingen van meer ervaren
collega's, zelfs eerste versies van gedichten op advies van anderen wijzigen - het
waren onmisbare zaken voor de ontplooiing van het eigen talent.’ (pag. 215)
De genootschappen die werden opgericht in de jaren vijftig en zestig hadden een
kritisch-beschouwend karakter. In deze genootschappen stond geenszins de creatie
van literatuur centraal; veeleer legde men zich toe op een grondige studie van de
letterkunde. De titels van de verhandelingen die in deze periode het licht zagen, geven
een indruk van het terrein waarop de kritisch-beschouwende genootschappen zich
begaven. Zo wijdden leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde belangrijkste exponent van deze vorm van letterkundige genootschappelijkheid zich ondermeer aan ‘[...] 't woord Myn, zoals het voorkomt bij Clais Colyn en Boetius
a' Bolswert’; ‘[...] verbasterde spreekwyzen en [...] verminkte plaatsen in oude
schryvers’ en de vraag ‘Of Quentovicus, anders genaamd Wicuportur, Wijk bij
Duurstede, gelegen in het Sticht van Utrecht geweest is’ (pag. 66/67). Geschiedenis,
literatuur en filologie: de kritisch-beschouwende genootschappen exploreerden de
letterkunde in de ruimste betekenis des woords.
Pas in 1772 werd, in Den Haag, het eerste letterkundig-creatieve genootschap
opgericht: Kunstliefde spaart geen vlijt. Hiermee werd een nieuwe, buitengewoon
succesvolle weg ingeslagen: al spoedig zouden velen het Haagse voorbeeld volgen.
Genootschappen als Kunstliefde spaart geen vlijt en het Leidse Kunst wordt door
arbeid verkreegen hadden een goed-geoliede organisatie en een vermogende
achterban: met regelmaat konden ‘Proeven’ van genootschapspoëzie in druk
verschijnen.
Echter: reeds in het laatste decennium van de achttiende eeuw begonnen de
letterkundig-creatieve genootschappen aan belang in te boeten. Als eindpunt van zijn
studie koos Singeling het jaar 1800: ‘[...] in dat jaar fuseren drie van de grootste
genootschappen uit voorafgaande jaren - een teken dat de bloeitijd van dergelijke
genootschappen voorbij was. Slechts enkele van hen overleven de eeuwwisseling.’
(pag. 14) Al met al volgden opkomst, bloei en ondergang van de zogenaamde
dichtgenootschappen - die het latere beeld van de gehele achttiende-eeuwse
letterkunde in zo'n belangrijke mate zouden kleuren - elkaar relatief snel op: in een
periode van nog geen 3 decennia.
Het achttiende-eeuwse genootschapsleven werd tot nu toe vooral onderzocht door
historici als Mijnhardt: in hun - algemenere - studies komen de specifieke kenmerken
van de letterkundige genootschappen slechts zijdelings aan de orde. Met Gezellige
schrijvers heeft Singeling de deur naar de letterkundige genootschappelijkheid
voorgoed ontsloten. Het doel van zijn onderzoek - het chronologisch in kaart brengen
van de verschillende vormen van letterkundige genootschappelijkheid, alsmede het
analyseren van organisatie, ledenbestanden en activiteiten - brengt met name
inventarisatie van gegevens met zich mee.
Bronnen voor deze gegevens waren onder andere literatuurgeschiedenissen,
letterkundige en historische monografieën en contemporaine tijdschriften. Belangrijke
leveranciers van feiten waren ook de handschrift- en archiefcollecties van bibliotheken
en provincies. Hieruit heeft Singeling een schat aan - veelal tot nog toe onbekende
- informatie opgegraven: ook letterkundige genootschappen die weinig of geen sporen
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in druk hebben achtergelaten konden zo door hem getraceerd worden. In totaal trof
Singeling 38 zuiver letterkundige genootschappen aan; 25 hiervan lieten voldoende
materiaal na voor verder onderzoek.
Deze 25 genootschappen verschilden onderling van aard, van grootte, van
organisatievorm. De kritisch-beschouwende genootschappen recruteerden hun leden
voornamelijk uit universitaire kringen en concentreerden zich op theoretische
verhandelingen. De dichtgenootschappen werden bevolkt door leden van de hogere
burgerstand - hier stond de creatie van poezie hoog in het vaandel. Er waren
kleinschalige, gesloten genootschappen en grotere, meer op het publiek gerichte
organisaties. Sommige genootschappen werkten nauw met elkaar samen (Singeling
wijst in dit verband op de netwerken van meervoudige lidmaatschappen), andere
ontplooiden hun activiteiten vrijwel in stilte.

Vooys. Jaargang 10

113
Singeling heeft dit complexe geheel inzichtelijk en toegankelijk gemaakt. Bijzondere
vermelding verdienen de bijlagen. Bijlage I betreft een lijst van de onderzochte
letterkundige genootschappen en hun (al dan niet in druk verschenen) produkten. De
tweede bijlage biedt een overzicht van alle 1487 bij naam bekende leden en hun
persoonlijke gegevens. Op eenvoudige wijze komt men zo bij voorbeeld te weten
dat Bellamy van 2 genootschappen lid was; dat Bilderdijk tot 1789 in 4 letterkundige
gezelschappen actief was en dat Feith maar liefst 6 genootschappen met zijn
lidmaatschap vereerde. Voor eventueel nader onderzoek treft men in Gezellige
schrijvers veel waardevolle informatie aan.
Zo'n mogelijk vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de produkten van de
letterkundige genootschappen - deze komen er in Gezellige schrijvers enigszins
bekaaid vanaf. In een afsluitend hoofdstuk geeft Singeling een (samenvattende)
analyse van de diverse activiteiten die de gezelschappen tentoonspreidden: prijsvragen
werden uitgeschreven, vergaderingen belegd, verhandelingen en gedichten
geproduceerd en bijgeschaafd. De poëzie die de dichtgenootschappen voortbrachten
had een moraliserend karakter: de inhoud was belangrijk, de vorm traditioneel,
vaderland, deugd en godsdienst het favoriete trio. In verhandelingen werd literatuur
zonder uitzondering filologisch benaderd. Vanaf 1780 signaleert Singeling echter
een verandering in de poëticale opvattingen - zowel binnen als buiten de
genootschappen. Belangstelling voor literair-esthetische theorie en de toenemende
kritiek op het normatieve optreden van de dichtgenootschappen, zouden langzaam
maar zeker de ondergang van de letterkundige genootschappelijkheid bewerkstelligen.
Een en ander is door Singeling nogal globaal weergegeven - primaire werken van
genootschapsleden komen weinig aan bod. Een uitgebreide analyse van de literaire
genootschapsprodukten valt echter ook buiten het kader van zijn proefschrift.
Dat Gezellige schrijvers ondanks het inventariserende karakter van het onderzoek
zo'n uitstekend leesbaar en toegankelijk boek is, komt grotendeels op conto van
Singelings voortreffelijke stijl. Mooie, soepele formuleringen blijven de lezer 234
pagina's lang prikkelen tot verder lezen - de auteur levert hiermee een
bewonderenswaardige prestatie.
Singeling heeft met zijn proefschrift het traditionele beeld van dichtgenootschappen,
zedenmeesters en ‘waanpoeeten’ zeker niet geheel en al willen wijzigen. Duidelijk
is echter wel dat het standaardrefrein aan vervanging toe is: de gezellige schrijvers
uit de tweede helft van de achttiende eeuw geven een melodieuzer, meerstemmig
lied ten beste.
Iris Pronk.

Een lege doos
Tom Lanoye, Kartonnen dozen. Uitgeverij Prometheus, prijs f 27,90.
Kartonnen dozen is een autobiografische roman van Tom Lanoye over ‘een banale
liefde en haar verterende kracht’. Het boek beslaat vier hoofdstukken, vier vrouwen
en één liefde. De liefde voor Z. die opgedaan wordt in het plaatsje A***, wordt van
A tot Z aan de hand van vier verschillende dozen uitgewerkt.
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De eerste doos is een kartonnen reiskoffertje. Lanoye gaat met een groep
leeftijdgenoten naar het plaatsje A***. Deze reis is georganiseerd door de ‘Christelijke
Mutualiteiten’. Ter stimulering van de collectiviteit krijgt iedereen dezelfde kartonnen
reiskoffer.
Lanoye neemt afscheid van zijn vier vrouwen: de moeder, de zuster, de tante en
de plaatselijke huisgek. Weg uit zijn beschermde omgeving van vrouwen, wordt
Lanoye zich enigszins bewust van zijn liefde en aantrekkingskracht voor mannen.
De liefde begint bij de pyjama van Z., die veel artistieker is dan de zijne. De brief
die Lanoye vanuit het kamp aan zijn broer schrijft, in plaats van aan zijn zuster, ziet
Lanoye zelf later als bewijs voor zijn beginnende homosexualiteit. Thuisgekomen
vergeet Lanoye zijn liefde voor Z. enigszins. Zoals de reiskoffer al aangeeft: deze
doos wordt na gebruik al weggegooid; de pubertijd breekt aan.
De tweede doos is een (schoenen)doos waarin je herinneringen bewaart. Lanoye
gaat naar de middelbare school en belandt in de klas bij Z. en vanaf de derde klas zit
hij zelfs naast hem. De liefde voor Z wordt sterker, vooral als Z. onderste boven in
de
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ringen hangt. In deze periode overheerst masturbatie. De lezer wordt op de hoogte
gesteld van het dag- en nachtwerk, lokaties en standen. Dit alles wordt op zeer
ironische wijze beschreven: ‘Vies. Als niemand thuis is, twee plakken kalfslever uit
de grote koelkamer halen, wachten tot ze op kamertemperatuur zijn, ze op elkaar
leggen en verkrachten. Daarna overwegen ze af te spoelen en terug te leggen zodat
ze nog verkocht kunnen worden in de winkel. Toch maar besluiten dat dat niet kan,
ze afspoelen, bakken en zelf opeten.’ Soms slaat de ironie over in een vergezochte
lolligheid, die wat achterhaald overkomt: ‘Iedere avond keek ik, met mijn marsepeinen
afstandsbediening in mijn snelle vuistje,...’.
Deze doos is duidelijk bestemd voor het opslaan van beelden. In het derde gedeelte
wordt de schoenendoos omgezet in een archiefdoos met herinneringen van de
schooltijd.
De derde doos is een archiefdoos waar je belangrijke dingen in opslaat.
Schoolschriften, maar vooral de kostbaarste herinnering: de herinnering aan de
liefdesnacht van Lanoye met Z. tijdens een reisje door Griekenland. Kostbaar ook
door het afbreken van de vriendschap met Z. na deze liefdesnacht. De liefde voor Z.
neemt bij Lanoye toe, maar Z. komt tot een ander besef. De vriendschap tussen de
twee jongens neemt af. Lanoye waagt nog een laatste poging door in een sprookje
indirect zijn liefde voor Z. te tonen.
Tevens wordt er uitgebreid op de verschillende leraren ingegaan. Op weinig
boeiende wijze maakt de lezer kennis met De Jap, De Mof en Mussolini. Het hele
verhaal is bewust fragmentarisch weergegeven, maar met name als het om Mussolini
gaat boet het fragmentarische teveel aan kracht in. De liefde voor Z. eindigt met een
brief vele jaren later, waarin Lanoye uitlegt nu gelukkig te zijn, maar nog vaak aan
Z. te denken. Het hele boek dat gevuld is met over het algemeen geslaagde zelfspot
wordt in de brief omgezet tot het goedkoopste van het goedkoopste (oftewel een
truttige cliché): ‘Geluk is een ramp. Je wordt er zo lui van. Als je niet oppast ga je
nog van het leven houden ook. Soms denk ik wel eens: misschien moet ik R., mijn
steun en toeverlaat, er eindelijk maar eens uittrappen. Of hij mij. Kan ik lekker
wanhopig gaan ronddwalen en opnieuw hermetische gedichten schrijven.’ Als lezer
wordt je voortdurend in de maling genomen, maar gedichten van Lanoye bewijzen
dat dit toch wel tamelijk serieus bedoeld is, vooral omdat zijn gedichten een grote
flop zijn.
De lezer wordt niet alleen met betrekking tot de ironie op proef gesteld. De lezer
wordt in het laatste hoofdstuk gevraagd om in de archiefdoos, oftewel in het boek
dat in de vorm van een kartonnen archiefdoos is uitgegeven, te zoeken naar eigen
herinneringen: ‘Denk hier en nu aan alles wat al lang voorbij is maar u dierbaar is
gebleven. Haak het vast aan wat ik heb geschreven, sluit langzaam mijn kartonnen
doos en schuif haar in uw boekenkast. Als u dat doet, lezer, hémeltje, weet dan dat
ik u van harte dank.’ Het boek is dan de vierde doos. Alle fragmenten van het boek
moet de lezer zelf ordenen tot één geheel, zoals dat in de westerse literatuur de
gewoonte is. Om dan uiteindelijk te kunnen zeggen: ‘Verduiveld, dat is knap
gevonden.’ De fragmentarische weergave van een grote liefde is zeker knap
weergegeven. De herinneringen komen zo wat overtuigender over dan bijvoorbeeld
de geëxalteerde liefdes die J. Brouwers ons voorhoudt. Vernieuwend is het boek van
Lanoye echter niet. Gerard Reve, Suske en Wiske zijn Lanoye niet alleen voor geweest
met de themakeuze, maar overtreffen hem ook nog in een hoop. In Suske en Wiske
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komen de geluiden die bij bepaalde beelden horen minder storend over. Lanoye wil
namelijk soms wat teveel kracht bij het fragmentarische beeld zetten: ‘Kriiiiiep!
(Auto remt.) [...] Takatakatakatak! (Repeteergeweer of schrijfmachine.) [...] Knots!
(Jerom slaat deur uit hengsels.) [...] Flits! (De teletijdmachine.)’ Dit alles in één
alinea werkt op je zenuwen. In een interview met Arjan Peters, zegt Lanoye: ‘Iedereen
heeft wel een banale jeugdliefde gehad. Ik wilde de mijne op een niet-banale manier
beschrijven. Ook in de stijl. [...] Literatuur als middel om de misleidende gedachte
dat die banale liefde zin heeft gehad, te koesteren. Zij heeft geen zin, maar het
opschrijven ervan is mooi.’
Lanoye oppert dat het lezen van het boek zin heeft om tot eigen inzichten te komen.
Het is een wat arrogante gedachte. Want uiteindelijk is het banale overheersend en
dat is hopelijk niet de beste manier om tot inzicht te komen.
Toef Jaeger
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Het realisme van de speeltuin
Een monografie over schilder/dichter Lucebert
Lucebert schilder-dichter. Met bijdragen van Jan G. Elburg e.a.,
Meulenhoff/Frans Halsmuseum, Haarlem, prijs f 49,50.
Een schilderende dichter, dat kan niks wezen. Zo heeft men lang over Lucebert
gedacht. En nog altijd wordt het beeldend werk van de alom geprezen dichter door
een veel kleiner publiek bewonderd. Toch ontving Lucebert afgelopen september de
Jacobus van Looy-prijs voor zijn oeuvre als dichter en beeldend kunstenaar. Tegelijk
werd in Haarlem een overzichtstentoonstelling georganiseerd, waar onder andere
veel recent werk van Lucebert te zien was. Wie die tentoonstelling gemist heeft, kan
als troost nog bladeren in de onlangs bij Meulenhoff verschenen monografie over
Lucebert. In Lucebert schilder-dichter zijn veel van de tentoongestelde werken
opgenomen. Fraaie reprodukties, al gaat in het gladde oppervlak van het papier de
textuur, een belangrijke dimensie van Luceberts schilderijen, onvermijdelijk verloren.
Rondom de prachtige plaatjes is een zestal essays gegroepeerd, waarin wordt
ingegaan op Luceberts dubbeltalent. Het leukste aan deze essays is hun
verscheidenheid en de volstrekte wijze waarop zij elkaar soms tegenspreken. Altijd
en overal stelt Luceberts werk de talloze problemen van de interpretatie te kijk.
Frappant bij voorbeeld is het verschil tussen de bijdragen van K. Schippers en
Willemijn Stokvis. Stokvis poogt Lucebert in een raamwerk van kunsthistorische
‘ismen’ te plaatsen. Het laatste waar je dan met Lucebert uitkomt is natuurlijk het
realisme. K. Schippers echter gaat, bij het bekijken van Luceberts werk, uit van de
beleving van de wereld om hem heen. Zijn conclusie is onvermijdelijk: Lucebert is
een realist!
Ondanks alle degelijkheid van de benaderingswijze van Stokvis geef ik de voorkeur
aan die van K. Schippers. Lucebert, zegt hij, ‘is de verslaggever van het netwerk van
begrippen dat van de simpelste gebeurtenis deel uitmaakt. Wat wij allen zien zonder
dat we erover spreken krijgt bij hem een vorm. Hij opent het leven van alledag en
toont aan hoe dat steeds weer verschillend gedompeld wordt in beweeglijkheid en
angst, kleur en stilstand, licht en verrotting, in de glinstering en de duisternis, in het
harde en het zachte, alsof die begrippen elk ogenblik in een nooit te voorspellen
uitrusting langs kunnen komen om de dingen te bezoeken.’
Wie vervolgens de reprodukties bekijkt, vraagt zich bezorgd af of onze ruis van
dagelijksheid werkelijk is gevuld met maskers, monsters en mutaties, die Luceberts
schilderwerk zo uitzinnig bevolken. Mogelijk. Maar er is meer aan de hand. In een
documentaire (op de tentoonstelling te zien) zegt Lucebert dat hij weet, van mensen
die zijn werk aan de muur hebben hangen, dat het monsterlijke geleidelijk uit de
schilderijen verdwijnt: het worden vanzelf lieve, gekke wezens, kinderen... Wie lang
genoeg naar Luceberts werk kijkt, raakt inderdaad bevangen door de kleuren, de
compositie en de textuur, en door de vluchtige geheimen, sprongetjes en intimiteiten
daarin die, ongemerkt misschien, aansluiten bij de nog ongefixeerde alledaagsheid
waaraan K. Schippers lijkt te refereren. Dit geldt zowel voor Luceberts beeldende
werk als voor zijn poëzie. Zijn schilderijen en gedichten zijn, zoals hij zelf eens heeft
gezegd, ‘gelukkig makende speelplaatsen waar geen wippen schommels verdringen,
waar in zandbakken sahara's en grote oceanen samenvallen.’
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Hoe verschillend er in Luceberts speeltuin gewipt en geschommeld kan worden
blijkt nog eens uit de bijdragen van de dichter Elburg en de neerlandicus Van de
Watering. Elburg maakt er een apekooi van. Hij springt van de hak op de tak zodat
je als lezer na weer een nieuwe, grappige vondst denkt: ja, zo lust ik er nog wel een
paar (ga uw gang, zal Elburg zeggen). Van de Watering daarentegen blijft uiterst
voorzichtig binnen de academische lijntjes. Onvoorstelbaar wat hij zo toch nog boven
tafel krijgt. Wat is die man een slimme lezer, en wat weet hij veel over Lucebert.
Waarom schudt hij die wetenschappelijke zelfbeperking niet eens van zich af? Wat
hij ons dan allemaal over Lucebert zou kunnen vertellen! Waarom blijven zoeken
naar ‘argumenten’ en ‘bewijzen’? Net als de werkelijkheid zelf hebben Luceberts
speeltuinen geen bewijzen nodig: er is immers alles in de wereld, het is alles.
Realistischer kan het niet.
Koen Vergeer
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Thomas Mann, Doktor Faustus
Paul op de Coul
Of de historische Faust nu ter helle of ten hemel is gevaren - zeker is in elk geval dat
deze omstreeks 1540 gestorven alchemist, waarzegger en kwakzalver na zijn dood
telkens opnieuw tot leven is gewekt: in de literatuur, op het toneel, in de muziek, in
de beeldende kunst en in de film. Aan het begin van deze nu al vier eeuwen durende
carrière staat de door een anonieme auteur geschreven Historia von D. Johann Fausten
uit 1587. Kort na het verschijnen van dit zogenaamde volksboek werd het door
Christopher Marlowe gedramatiseerd. Marlowe's toneelstuk, The Tragicall History
of the Life and Death of Doctor Faustus, werd in vrije bewerking door Engelse
komedianten naar Duitsland gebracht, hetgeen weer het ontstaan van een aantal in
de zeventiende en achttiende eeuw veelvuldig opgevoerde toneel- en
poppenspel-versies tot gevolg had. Van de namen die sinds de tweede helft van de
achttiende eeuw met de artistieke loopbaan van Faust zijn verbonden, worden er hier
maar enkele genoemd: Berlioz, Delacroix, Heine, Liszt, Gounod, Busoni, Murnau,
Valéry, Mann, Butor/Pousseur en Pessoa.
De roman Doktor Faustus van Thomas Mann markeert een bijzonder punt in de
literaire Fausttraditie en in de interpretatie van de Faust-gestalte. In Duitsland, met
name sinds de in 1871 tot stand gekomen nationale eenheid, werd de figuur van Faust
graag als ideaal voorbeeld beschouwd van de daadkracht van het nieuwe keizerrijk.
Faust werd tot nationale mythe verheven. De legitimatie daartoe meende men in
Goethe's drama te kunnen vinden. Doktor Faustus betekende echter een radicale
koerswijziging. Thomas Mann gaf een kritische interpretatie van de geliefde
identificatiefiguur van de Duitsers. Hem was het niet te doen om een geïdealiseerde
en triomferende, maar om een door de duivel gehaalde Faust. En die was in het
volksboek te vinden, niet bij Goethe. Daarom vormde het volksboek een van de
belangrijkste bronnen voor Thomas Manns Faust-roman.
In het werk van Thomas Mann neemt de muziek een bijzonder belangrijke plaats in.
Er zij slechts herinnerd aan de muzikale begaafdheid van de kleine Hanno in
Buddenbrooks, aan de scène van de naar grammofoonplaten luisterende Hans Castorp
in Der Zauberberg, aan de novellen Tristan en Das Wunderkind, aan de bladzijden
over de opera Palestrina van Hans Pfitzner in de Betrachtungen eines Unpolitischen
en aan de beide grote voordrachten over Wagner uit de jaren dertig. In Doktor Faustus
speelt de muziek wel een heel opmerkelijke rol, want de hoofdpersoon van het boek
is componist.
Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt
von einem Freunde, zo luidt de volledige titel van de in 1947 verschenen roman. De
in de ondertitel genoemde vriend is de classicus en gymnasiumleraar Serenus
Zeitblom. Hij schrijft de biografie van de geniale, in 1940 gestorven componist tijdens
de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog. Zeitblom is een evenwichtige,
humanistisch gezinde geest, die zich niet door de ideologie van het
nationaal-socialisme heeft laten inpalmen. Toen de invloed ervan zich op zijn
gymnasium deed gelden, gaf hij zijn leraarspositie prijs. Met Adrian Leverkühn was
hij van kindsaf bevriend geweest. Hij had zijn intellectuele en artistieke ontwikkeling
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van het begin tot het bittere einde gevolgd, voorvoelend dat hij eens de biograaf van
dit leven zou moeten worden. ‘Ik heb van hem gehouden, met ontzetting en tederheid,
met erbarmen en opofferende bewondering’ (Mann 1985, p. 10), bekent hij als hij
begint met de taak die hij op zich heeft genomen.
Adrian Leverkühn wordt in 1885 geboren op een boerenhoeve, niet ver van het
stadje Kaisersaschern. De hoogst intelligente jongen bezoekt het gymnasium aldaar
en woont dan bij zijn oom die een muziekinstrumentenhandel heeft en zelf ook violen
bouwt. In die tijd ontwikkelt zich bij de overigens zo koele en afstandelijke Adrian
een passie voor muziek, of liever gezegd voor de kunstgrepen van de harmonieleer.
Hij kreeg er ‘verhitte wangen’ van, merkt zijn vriend op. De plaatselijke organist
Wendell Kretschmar geeft hem muzieklessen. Na zijn eindexamen kiest hij niet voor
de muziek, zoals Kretschmar hem aanraadt, maar voor de theologie. Het blijkt een
omweg te zijn. Na twee jaar besluit hij in Leipzig compositie te gaan stude-
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ren. Die beslissing neemt hij niet zonder angst en twijfel, want hij vreest dat zijn
‘snel verzadigde intelligentie’ zijn creativiteit in de weg zal staan. Hij zal zich generen
voor de naïve toepassing van de conventionele compositorische procédés. ‘Waarom
moet ik het gevoel hebben alsof bijna alle, nee, alle middelen en betamelijkheden
van de kunst nu alleen nog maar bruikbaar zijn voor de parodie?’ (p. 148)
Kretschmar, die nu opnieuw zijn muzikale mentor wordt, houdt hem voor dat de
totstandkoming van het nieuwe in de kunst is aangewezen op een ‘zeer sterk subjectief
gevoel voor de verschraaldheid, het niets-meer-te-zeggen-hebben, het
onmogelijk-geworden-zijn van de nog in zwang zijnde middelen [...]’ (p. 149)
Op de dag van zijn aankomst in Leipzig wordt Leverkühn door een gids in plaats
van naar een restaurant, naar een bordeel geleid. Als een van de prostituées met haar
arm zijn wang streelt, slaat hij in paniek op de vlucht. Hij noemt haar Esmeralda,
want in haar doorzichtige kleding doet zij hem denken aan de tere en ragfijne vlinder
die zijn vader hem vroeger dikwijls liet zien, de Hetaera Esmeralda. Na bijna een
jaar keert hij terug naar het bordeel. Het meisje is er niet meer. Hij spoort haar op en
hoewel zij hem waarschuwt voor haar geslachtsziekte, gaat hij met haar naar bed.
De gevolgen blijven niet uit. De beide door hem geconsulteerde specialisten worden,
voordat de behandeling succes kan hebben, op bizarre, duivelse wijze uitgeschakeld.
In de zomer van 1911 of 1912 wordt Leverkühn door de duivel in eigen persoon
bezocht. Plaats van handeling is het Italiaanse stadje Palestrina. Daar wordt het pact
bezegeld dat al eerder, door zijn omhelzing van Esmeralda, was gesloten. De duivel
biedt hem een leven vol van extatische creativiteit, maar zonder liefde: ‘Je leven zal
koud zijn - daarom mag je van geen mens houden. [...] Koud willen we je, zo koud
dat de vlammen van het produceren nauwelijks heet genoeg zullen zijn om je erin
te verwarmen. In hen zul je vluchten uit je levenskoude...’ (p. 275) Als zijn tijd om
is, zal de ziekte die hij bij Esmeralda heeft opgelopen volledig uitbreken en hem in
de armen van de duivel werpen.
Leverkühn trekt zich terug op een afgelegen boerderij in Beieren. Menselijk verkeer
mijdt hij in toenemende mate. Aanvallen van migraine, waaraan hij van jongs af aan
al leed, herhalen zich steeds vaker. Depressies maken hem het componeren soms
maandenlang onmogelijk. Kort na de Eerste Wereldoorlog breekt er echter een periode
van ongebreidelde muzikale produktiviteit aan. In deze van 1919 tot 1930 durende
tijd van creatieve hoogspanning ontstaan onder andere het oratorium Apocalipsis
cum figuris, het vioolconcert, verschillende composities voor kamermuziek-bezetting
en de symfonische cantate Dr. Fausti Weheklag. De keren dat hij het liefde-verbod
probeert te ontduiken, leidt dat tot de dood van de beminde. Zijn vijfjarig neefje
Nepomuk, een betoverend kind waar zelfs de koele Leverkühn voor smelt, is het
laatste slachtoffer. Leverkühn weet dat hij schuldig is.
In mei 1930 nodigt hij een groot gezelschap van vrienden en kennissen uit om hen
over zijn laatste werk, Dr. Fausti Weheklag, te vertellen en er gedeeltes uit voor te
spelen. Hij houdt een verwarde redevoering waarin hij de nietsvermoedende gasten
zijn pact met de duivel bekent. Hij slaat enkele sterk dissonerende akkoorden op de
piano aan en wordt dan getroffen door een paralytische shock. De met de duivel
overeengekomen tijd is voorbij. Nog tien jaar leeft hij, dement, als het ‘uitgebrande
omhulsel van zijn persoonlijkheid’, verzorgd door zijn moeder. Hij sterft in augustus
1940.
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Thomas Mann laat Serenus Zeitblom op 23 mei 1943 de pen opnemen om met het
levensverhaal van zijn gestorven vriend een aanvang te maken. Het is de dag waarop
ook hijzelf begint te schrijven. Zeitblom beëindigt zijn manuscript in mei 1945,
Thomas Mann pas begin 1947. Kenmerkend voor de structuur van de roman is een
tweevoudig tijdsniveau: de tijd waarin Zeitblom zijn relaas op schrift stelt en die
waarin het vertelde zich afspeelt. Zeitblom refereert voortdurend aan de schokkende
gebeurtenissen van de laatste oorlogsjaren. Dat zijn schrijvende hand soms beeft,
komt niet alleen door wat hij beschrijft, maar ook door de tot in zijn werkkamer
doordringende trillingen van verre bominslagen. Opmerkelijk is verder dat hij een
relatie legt tussen de levensloop van Adrian Leverkühn en de historische ontwikkeling
van Duitsland tot en met de barbarij van het nationaal-socialisme. Hij presenteert
die geschiedenis als de geschiedenis van de a-politieke ‘innerlijkheid’, van de
mentaliteit die zich afzijdig houdt van de maatschappelijke en politieke aspecten van
de menselijke samenleving. Dezelfde innerlijkheid is ook karakteristiek voor de
biografie van zijn vriend, die van de samenleving vervreemdt en uitsluitend voor
zijn kunst leeft. Die geestelijke instelling maakt Leverkühn, ten tonele gevoerd als
de

Vooys. Jaargang 10

118

‘Studierzimmer. Faust von Geistern eingesungen.’ Scene uit Faust

belichaming van de Duitse kunstenaar, en ook Duitsland extreem vatbaar voor
demonische machten. Beiden sluiten een pact met de duivel, beiden worden
uiteindelijk door de duivel gehaald.
Thomas Mann had het altijd een grote fout gevonden van zowel het volksboek als
van Goethe's drama, dat Faust daarin niet met muziek in verband wordt gebracht.
Muziek beschouwde hij als een ‘demonische’ kunst, een kunst waarin een extreme
rationaliteit en magie hand in hand gaan. Muziek is volgens Thomas Mann bovendien
een bij uitstek Duitse kunstvorm. In haar wereldvreemdheid is zij paradigma van de
Duitse innerlijkheid.
Hoewel een groot muziekkenner, ontbrak het Thomas Mann aan voldoende
muzikaal-technische vakkennis om een gefingeerd compositorisch oeuvre zó te
beschrijven dat het zou lijken alsof het werkelijk bestond. Hij was er zich van bewust
dat hij daarvoor een muzikaal raadsman nodig had. Deze vond hij in de persoon van
Theodor W. Adorno, die behalve filosofie en sociologie ook muziek had gestudeerd
en compositieleerling van Alban Berg was geweest. Adorno was in 1934 uit Duitsland
gevlucht en naar de Verenigde Staten geëmigreerd. Sinds 1941 woonde hij vlak bij
Thomas Mann in Pacific Palisades, bij Los Angeles. De invloed van Adorno op
Doktor Faustus is overweldigend geweest en reikt veel verder dan de schrijver zelf
in zijn in 1949 verschenen boek Die Entstehung des Doktor Faustus. Roman eines
Romans heeft aangegeven. Dat blijkt overduidelijk uit de dagboeken van Thomas
Mann uit de periode 1946-1948. Het is niet overdreven om te stellen dat Adorno als
Adrian Leverkühns muzikale ghost-writer fungeerde. Met een verbluffend muzikaal
voorstellingsvermogen ontwierp hij beschrijvingen van composities die Thomas
Mann zonder wezenlijke veranderingen in de tekst van de roman kon integreren.
Beschouwt men de fascinerende creatieve samenwerking van de schrijver en zijn
raadsman vanuit een psychologisch gezichtspunt, dan ontstaat er een gedifferentieerder
beeld. Want Adorno stelde zijn compositorische verbeelding zo volledig in dienst
van de geest van de roman, dat het in laatste instantie toch Thomas Mann is van wie
Leverkühns composities stammen.
In de vroege werken van Leverkühn is de invloed van vooral Debussy en Mahler
duidelijk merkbaar. Dan bevrijdt zijn muzikale taal zich meer en meer van de traditie
en van de conventionele uitdrukkingsmiddelen. Leverkühn is zich echter terdege
bewust van de keerzijde van een absolute compositorische vrijheid. Hij voorziet een
dreigende verlamming van de creativiteit, een uiteindelijk verstommen van de muziek.
Het enige middel om die impasse te kunnen doorbreken is volgens hem een
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compositietechniek die zich rigoureus aan regels bindt. ‘De vrijheid’, zo formuleert
hij in een gesprek met Zeitblom, ‘is altijd tot de dialectische omslag geneigd. Zij
herkent zich al heel vlug in de gebondenheid, verwezenlijkt zich in de onderwerping
aan wetten, regels, dwang, systeem [...]’ (p. 209) Het door Leverkühn bedoelde
systeem komt er op neer dat in een compositie zowel melodie als harmonie bepaald
worden door een enkele, van tevoren vastgestelde toonreeks. Hij past deze techniek
voor het eerst toe in het lied ‘O lieb Mädel, wie schlecht bist du’ uit de cyclus op
gedichten van Clemens Brentano. Aan dit volgens Zeitblom ‘hartverscheurende’ lied
ligt de toonreeks h (oftewel b in het Nederlands) e a e es ten grondslag. De toonnamen
zijn ontleend aan de
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woorden Hetaera Esmeralda en zijn derhalve verbonden met het meisje dat hij in het
bordeel in Leipzig ontmoette en dat aan het begin staat van zijn pact met de duivel.
Dezelfde toonreeks keert als een magische formule in vele van zijn sindsdien
gecomponeerde werken terug.
Voor de beschrijving van de genoemde compositietechniek baseerde Thomas
Mann zich geheel en al op Adorno's Philosophie der neuen Musik, waarin een kritische
analyse wordt gegeven van de door Arnold Schönberg omstreeks 1920 ontwikkelde
twaalftoonstechniek. In de ideeënstructuur van de roman fungeert deze techniek als
muzikale code van een dialectiek waardoor vrijheid in dwang, maar ook - als het
ware in tegenovergestelde richting - rigoureuze constructie in expressiviteit kan
overgaan. Het laatste geschiedt in Leverkühns zwanezang, de symfonische cantate
Dr. Fausti Weheklag. Titel en tekst van het werk zijn ontleend aan episodes uit het
volksboek van Faust. Zeitblom, schrijvend in het voorjaar van 1945, karakteriseert
het als een ‘monsterwerk van de klacht’, als een ‘negatief’, een ‘herroeping’ van de
jubelende finale van Beethovens Negende symfonie. In het uur van Duitslands
ondergang ‘kan alleen dit ons baten en alleen dit zal ons naar het hart gezongen zijn:
de klacht van de hellezoon, de vreselijke aanklacht tegen de mensen en God die [...]
ooit op aarde is aangeheven.’ (p. 531) In dit werk, waaraan een reeks van twaalf
tonen ten grondslag ligt die bepalend is voor alles wat er klinkt, voltrekt zich de
‘omslag van de allerstrengste gebondenheid in de vrije taal van het affect, de geboorte
van de vrijheid uit de gebondenheid.’ (p. 532)
Aan het slot van zijn beschouwing over Dr. Fausti Weheklag suggereert Zeitblom
voorzichtig een mogelijke overeenkomst tussen de door hem beschreven muzikale
paradox en een religieuze:
‘Maar hoe zou het zijn wannneer de artistieke paradoxie dat de totale constructie de
uitdrukking - de uitdrukking als klacht - doet ontstaan, overeenkwam met de religieuze
paradox dat aan de diepste heilloosheid de hoop, al was het maar als een heel
voorzichtig vragen, ontkiemt? Dit zou de hoop zijn aan gene zijde van de
hopeloosheid, de transcendentie van de wanhoop, - niet het verraad daaraan, maar
het wonder dat het geloof te boven gaat. Hoort het slot maar, hoort het met mij: de
ene instrumentengroep na de andere trekt zich naar de achtergrond terug, en wat
overblijft en waarmee het werk verklinkt, is de hoge g van een cello, het laatste
woord, de laatste wegzwevende klank, langzaam in pianissimo fermaten wegebbend.
Daarna is er niets meer, - zwijgen en nacht. Maar de natrillende toon die in dat zwijgen
hangt, die niet meer is, waar alleen de ziel nog naar luistert en die een afsluiting van
de droefheid was, is dat niet meer, verandert van betekenis, staat als een licht in de
nacht.’ (p. 537-538)
Thomas Mann neigde ertoe, Doktor Faustus te beschouwen als een roman die geen
roman meer is. Het boek is evenzeer een biografie en bovendien heeft het een sterk
essayistische inslag door de muziekfilosofische en cultuurhistorische bespiegelingen
die het bevat. De scepsis van de schrijver ten opzichte van de genre-aanduiding roman
is echter vooral ingegeven door de voor het boek zo karakteristieke vermenging van
historische werkelijkheid en fictie, van citaat en eigen tekst. Hij gebruikte daarvoor
het begrip ‘montage’. Er zij volstaan met slechts enkele voorbeelden van deze
werkwijze. Voor de figuur van Adrian Leverkühn stond Friedrich Nietzsche model.
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Leverkühns biografie bevat vele details uit de levensgeschiedenis van de filosoof,
bijvoorbeeld de belevenis in het bordeel, de syfilis-infectie in het eenentwintigste,
de geestesziekte in het vijfenveertigste en de dood in het vijfenvijftigste levensjaar.
De inspiratie die de duivel aan Leverkühn belooft, ‘waarbij alles als zalig dictaat
wordt ontvangen’ (p. 262), wordt beschreven in dezelfde bewoordingen als waarmee
Nietzsche in zijn autobiografische Ecce homo over zijn ervaring bij het schrijven
van Also sprach Zarathustra bericht. Een ander voorbeeld: het fictieve oratorium
Apocalipsis cum figuris wordt in de zomer van 1926 in Frankfurt uitgevoerd, in het
kader van een festival van eigentijdse muziek dat toen werkelijk plaats vond, onder
leiding van de al even reële dirigent Otto Klemperer. Ook wordt melding gemaakt
van een zeer lovend artikel over dit werk in de Musikblätter des Anbruch, een van
de belangrijkste tijdschriften voor moderne muziek in de jaren twintig.
De veelvuldig voorkomende tekstontleningen - uit het volksboek van Faust, uit
toneelstukken van Shakespeare, uit geschriften en brieven van Nietzsche, uit Adorno's
Philosophie der neuen Musik en uit vele andere bronnen - beschouwde Thomas Mann
als werkelijkheidsfragmenten. Deze ontleningen zijn meestal volstrekt onopvallend
in het weefsel van de tekst verwerkt. Zij zijn, met an-
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dere woorden, als fictie vermomd. Want hoewel hij gebruikt maakte van het procédé
van de montage (overigens niet alleen in Doktor Faustus, maar ook in zijn andere
romans en vooral in zijn essays), streefde Thomas Mann naar de schijn van organische
geslotenheid. Herkenning van de ontleningen is voor de lezer dan ook van
ondergeschikt belang en levert hoogstens een bijkomend genoegen op. Het is
overigens merkwaardig dat juist het aangrijpendste vaak citaat blijkt te zijn. Zo is
de indrukwekkende formulering waarmee aan het slot van de roman het beeld van
Duitslands ondergang wordt opgeroepen, een citaat: ‘Nu stort het, door demonen
omstrengeld, een hand voor het ene oog en met het andere in gruwelen starend, van
de ene wanhoop in de andere.’ Zelfs de veel geciteerde laatste zin van het boek,
Zeitbloms gebed, berust op een ontlening: ‘God zij jullie arme ziel genadig, mijn
vriend, mijn vaderland.’ (p. 558)
Hoe nadrukkelijk Doktor Faustus ook in het teken staat van de ondergang, een
loodzwaar en somber boek is het niet. Dat ligt onder meer aan het feit dat de schrijver
een geschiedenis die zó van het demonische doortrokken is als deze, nu juist laat
vertellen door de goede Serenus Zeitblom, aan wie het demonische absoluut vreemd
is. Bovendien blijkt Zeitblom een even goed verteller te zijn als Thomas Mann, ook
al moet hij zich af en toe bij de lezer verontschuldigen wanneer een hoofdstuk te
zeer is uitgedijd. Doktor Faustus is een fascinerend, ontroerend en vaak
adembenemend boek. Het laat zich weliswaar niet gemakkelijk veroveren - daarvoor
is het te complex - maar elke poging wordt rijkelijk beloond.
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Afgelopen jaar werden er aan de Rijksuniversiteit Utrecht onder de titel
Keyworks zesentwintig lunchpauzelezingen gehouden over belangrijke
werken uit de wereldliteratuur. Dit artikel over Thomas Mann, Doktor
Faustus, is een bewerking van één van die lezingen.
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Die Pforte des Schreckens
Ratio en irratio bij Musil en Broch
Paul Oomens
De foto's bij dit artikel zijn van Luciano Benedetti
16 juni 1935: ‘... juist zij die boeken kopen, juist zij zullen zich gevleid
voelen door de geestrijke formuleringen zoals die bij Musil in iedere regel
voorkomen, ik heb daarvoor in mijn burgerlijke kennissenkring
verbazingwekkende voorbeelden, en omdat dat een laag is die in Amerika
ongetwijfeld veel sterker vertegenwoordigd is dan hier, is het vermoeden
dat Musil daar zijn publiek zou kunnen vinden zo gek nog niet. [...] Wel
zou het werk ingekort moeten worden’ (Broch aan Ruth Norden).

I.
Met enig leedvermaak' komt Franz Blei in 1932 in een brief aan Hermann Broch tot
de conclusie dat het ‘twee Oostenrijkers zijn, jij en Musil, die de hedendaagse roman
zijn grootste vorm hebben gegeven’. Blei is niet de enige die een verwantschap tussen
beide auteurs constateert. Vroege critici van Die Schlafwandler (1931-32) en de
eerste twee delen van Der Mann ohne Eigenschaften (1930 en 1932) reppen van
begin af aan over filosofische parallellen en vergelijkbare literaire uitgangspunten,
tot groot ongenoegen overigens van zowel Musil als Broch. Nu deze twee
‘troglodieten’ uit de modernistische literatuur al weer een tijdje in een Nederlandse
vertaling beschikbaar zijn, lijkt het moment rijp om eens stil te staan bij de gespannen
verhouding tussen Musil en Broch.
Zowel Musil als Broch stellen de positie van de kritische burger in de moderne
samenleving ter discussie op een manier die in zekere zin typerend is voor de Duitse
romantraditie. In tegenstelling namelijk tot de typische ‘vertellers’ uit de Engelse en
Franse traditie, steken noch Musil, noch Broch hun metafysische en filosofische
positie onder stoelen of banken.
Tijd en samenleving hebben intellect en ethiek uit elkaar doen drijven. Dit heeft
gaandeweg tot een scheiding geleid tussen wat de mens begrijpt en wat hij kan doen.
Musil benadrukt dat voor een beter begrip van de wereld ratio en irratio elkaar moeten
aanvullen. Ook Broch hecht veel waarde aan een zeker evenwicht tussen ratio en
irratio. Zijn interesse gaat echter niet uit naar ontologische overwegingen die Musil
bezig lijken te houden, maar is gericht op een moreel aanvaardbare levenswandel.
Musils literaire landschap simpelweg als ontologisch en dat van Broch als
ethisch-utilistisch af te doen zou echter onaanvaardbaar zijn. Een dergelijk hard
onderscheid doet geen recht aan de
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overeenkomsten tussen de werken van beide auteurs. Bovendien zou dit al te
gemakkelijk voorbijgaan aan de waarderende, maar ambivalente houding die zij
jegens elkaar aannemen. Zo gebruiken Musil en Broch afwisselend de termen ‘collega’
en ‘concurrent’ als ze in brieven of notities over elkaar spreken. Het onderscheid is
al met al relatief, komt het beste tot uitdrukking in een vergelijking en wordt wat
flets wanneer de aandacht expliciet naar òf Musil òf Broch uitgaat.
Twee verwante geesten, echter, met een volstrekt ander karakter: dat het slechts
één keer tot een driftige woordenstrijd komt, valt nog mee. Plagiaat, roept Musil. Ik
heb het over iets heel anders, verweert Broch zich. Hieronder wordt de biografische
en literaire achtergrond geschetst van de problematische verhouding tussen de
‘ontoloog’ Musil en de ‘ethicus’ Broch. Dat biografie en literatuur daartoe vaak
leentjebuur zullen spelen komt voort uit de aard van het proza van de auteurs: beide
dimensies zijn daarin als het ware op een hoger, filosofisch plan gebracht en nauw
met elkaar verweven.

II.
Temidden van een groep van jonge Weense kunstenaars en bohémiens, ontmoetten
Musil en Broch elkaar tussen 1916 en 1920 regelmatig in Café Herrenhof. Ze zijn
in die tijd nog nauwelijks collega's van elkaar te noemen. Musil heeft al belangrijke
werken voltooid, zoals Die Verwirrung des Zöglings Törless (1906). Broch heeft
vanaf 1908 als onderdirecteur in de Teesdorfer textielfabriek van zijn vader gewerkt.
Hij maakt een cruciale overgangsfase mee: de directie moderniseert de produktiehal
en bouwt tegelijkertijd een duidelijk sociaal beleid op. ‘Zo was ik betrokken bij de
herziening van het arbeidsrecht en niet in de laatste plaats bij pogingen om de
werkeloosheid terug te dringen’: ervaringen die Broch later als uiterst leerzaam’
aanmerkt.1. In Café Herrenhof zijn de rollen nog duidelijk verdeeld en heeft de norse
en moeilijk toegankelijke Musil weinig met de wereldse textielfabrikant Broch uit
te staan.
Musil en Broch verdiepen zich dan ook niet in elkaar maar in de hypnotiserende
Ea von Allesch, een bleke schoonheid die wel wat wegheeft van de dichteres Else
Lasker-Schüler. Broch is verrukt van haar en langzaam maar zeker bloeit er iets
moois tussen hen op. De verhouding tussen Broch en Ea zal standhouden: in 1923
verlaat Broch zijn eerste vrouw en woont hij tijdelijk bij Ea in.
In hetzelfde jaar legt Musil herinneringen aan Ea en de Herrenhof-tijd vast in zijn
komedie Vincenz und die Freundin bedeutender Männer. Daarin stelt het
burgermanszoontje Marek de jonge Broch voor: ‘Ik studeer, zoals u weet, techniek,
met de bedoeling om straks in het concern van mijn vader te gaan werken’.
In 1927 doet Broch de Teesdorfer textielfabriek van de hand. Geruggesteund door
Ea wijdt hij zich voortaan volledig aan het schrijven. Pasenow oder die Romantik
en Esch oder die Anarchie zijn in 1929 gereed en worden samen met Huguenau oder
die Sachlichkeit in
1.

In dezelfde jaren schrijft hij overigens de essays Zur Erkenntnis dieser Zeit (1917-19) en
Zur Philosophie der Werte und der Geistigkeit (1917), die reeds de grove omtrekken van
zijn cultuurfilosofie omvatten. Zur Erkenntnis dieser Zeit is later in gereviseerde en beknopte
vorm terug te lezen als Zerfall der Werte in Der Schlafwandler.
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1932 als Die Schlafwandler gepubliceerd. De kritieken zijn lovend, maar verkocht
wordt het werk nauwelijks. Wat dat betreft lijken de eerste twee delen van Der Mann
ohne Eigenschaften meer aftrek te vinden. Der Mann ohne Eigenschaften en Die
Schlafwandler zijn romans die moeizaam totstandkomen en pas na vele jaren arbeid
door hun auteurs naar buiten worden gebracht. Het is daarom des te opvallender dat
de werken vrijwel gelijktijdig worden gepubliceerd.

III.
Van Franz Blei krijgt Musil in januari 1930 het Methodologische Prospekt dat Broch
kort daarvoor met de concept-versies van Pasenow en Esch aan Fischer Verlag heeft
gezonden. Het Prospekt beschrijft kort de intenties en opzet van beide romandelen.
Op basis hiervan vermoedt Musil al dat het om een ‘interessant boek’ gaat en dat er
‘tussen de bedoelingen van Broch en die van mij raakpunten zijn’. Wat Musil in dit
stadium al opgevallen kan zijn, is de sterke overeenkomst tussen Brochs protagonisten
Esch en Bertrand en zijn eigen Ulrich. Vooral met Esch deelt Ulrich het besef dat
‘religieuze vormen nog slechts rudimentair voorhanden zijn’ en feitelijk afgedaan
hebben. Deze wetenschap zet bij beiden een rusteloos ‘slaapwandelen’ in gang naar
niets meer of minder dan een nieuw levensinzicht en een even nieuwe moraal.
Ulrich en Esch zijn geboren verliezers, zouden we kunnen zeggen. Niet omdat ze
dom zijn, geen geluk hebben of dat niet kunnen ervaren, maar omdat ze, tussen twee
generaties in, half bewust, half onbewust, leven in een tijd waarin, volgens Antonio
Gramsci, ‘het oude nog niet gestorven en het nieuwe nog niet geboren is’. Een tijd
waarin verschrikkingen en terreur zich aankondigen en de mens loskomt van wat
hem daarvoor nog verankert.
Tegen het einde van 1930 leest Broch het eerste deel van Der Mann ohne
Eigenschaften. Hij slaat het werk hoog aan: ‘12 jaar werk en bijvijlen hebben het
boek tot een geweldige prestatie gemaakt, het is torenhoog verheven boven alle
snelschrijverij’. Omdat uitgever Rowohlt Verlag op dat moment in een financieel
moeilijk parket verkeert, beveelt hij de roman onder meer bij Engelse en Amerikaanse
uitgevers aan. ‘Het is een zeer belangwekkend boek en ik denk dat het uw interesse
zal wekken. Ik zou niets liever willen dan dat Musil meer bekendheid in Engeland
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krijgt, vooral omdat hij het echt verdient’, schrijft Broch aan het vertalers-echtpaar
Edwin en Willa Muir.
De ironie wil dat terzelfder tijd Martha Musil, in een mengeling van jaloezie en
bezorgdheid, Toni Cassirer bericht: ‘Hij [Musil] zou er zeer bij gebaat zijn om in
Engeland terrein te veroveren, waar hij zo slecht bekend is dat ze daar Broch de
diepzinnige en grote Oostenrijkse schrijver noemen’. Ze denkt daarbij aan de
enthousiaste kritiek die Aldous Huxley kort daarvoor aan Die Schlafwandler heeft
gewijd. Robert en Martha Musil zien in Broch vooral een lastige concurrent.
‘Ik moet daaraan toevoegen’, stelt Broch op zijn beurt, ‘dat ik
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Musils methode als buitensporig [abseitig] ervaar - als het ware de rationele
tegenhanger van Joyce en zijn methode - en dat ik weinig perspectieven zie voor de
dichterlijke uitdrukkingsmogelijkheden in het verlengde van deze methode’
De ‘buitensporigheid’ van Musil bestaat er volgens Broch in dat hij zich overgeeft
aan zijn eigen ratio en zich daarmee, net zoals Esch, ‘abseitig’ van de werkelijkheid
opstelt. ‘Deze methode [van Musil] is een vlucht voor het irrationele, een streven
om het irrationele onschadelijk te maken door het in een rationeel net proberen te
vangen’.
Broch wijst op een probleem dat Musil ook voor zichzelf erkent: ‘Gevaar voor
mij: te blijven steken in theorie. Keer steeds weer terug tot wat me tot deze
theoretische hulp-onderzoeken heeft aangezet!’ Wat voor consequenties dit voor Der
Mann ohne Eigenschaften heeft gehad blijkt onder andere uit de verschillende versies
die Musil van Atemzüge eines Sommertage voor ogen gestaan.
In de jaren twintig bedeelt Musil zijn Ulrich nog met een archaïsche en mystieke
Reise ins Paradies. Het nauwelijks bedwingbare verlangen van Ulrich naar zijn zuster
zou op deze manier zijn ultieme bevrediging krijgen.2. Zover komt het echter niet.
Musil twijfelt, stelt uit, herformuleert en schrapt. Al weer bijna met beide benen op
de grond vraagt Ulrich zich in de uiteindelijke versie af of het ‘zinnelijke’ verlangen
naar zijn zuster niet slechts een tussenstadium is, slechts het voorspel vormt van een
andere toestand. Als verklaard tegenstander echter van alles dat maar enigszins met
psychoanalyse te maken heeft, ‘deed deze oplossing hem verstomd staan, nee,
beledigde hem zelfs’.
In Atemzüge eines Sommertags vlucht Musil definitief voor de nog steeds irrationele
en verkapt erotische oplossing: Ulrichs zinderende verlangen wordt gekanaliseerd
tot de vertrouwde ‘inductieve bezinning’. Ulrich bewoont wederom het vertrouwde
landschap van de ‘mogelijkheidsmens’, het rijk van een forse kluit hypotheses van
het menselijke bestaan.3.
De ratio te beschouwen als veilige terp is iets dat Broch niet kan accepteren. In
Huguenau zal hij laten zien waarom niet.

IV.
In september 1931 recenseert Franz Blei in de Prager Presse Der Mann ohne
Eigenschaften en Die Schlafwandler in één enkel artikel: vragen om problemen dus.
Musil constateert dat Blei drie regels minder voor zijn werk uittrekt dan voor Die
Schlafwandler. Hij verwijt ‘der Franz’ dan ook: ‘voor de niet-ingewijde lezer komt
het zo over dat ik zelfs een tikje onder Broch geschoven wordt’. Ook later verdenkt
Musil Blei er nog van meer aandacht aan Broch te besteden dan aan Der Mann ohne
Eigenschaften.
2.

3.

Ulrichs verlangen naar zijn zuster is net zo concreet of conceptueel als de ‘orewoet’ van de
middeleeuwse mystica Hadewijch naar God. Eenwording is het doel en pennen verpulveren
als het zover is.
Cf. R. Willemsen, Robert Musil. Vom intellektuellen Eros. München 1985, p. 34: ‘Die Einheit
von Eros und Verbot bestimmt bis in die anamnetischen Prozess hinein das Bild der Liebe
in Musils Werk’.
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Musil duldt Broch niet in zijn geestelijke nabijheid. Twee jaar later, in een brief
die helaas verloren is gegaan, slaat de vlam in de pan als Musil Broch ervan
beschuldigt denkbeelden uit Literat und Literatur (1931) in het essay Das Böse im
Wertsystem der Kunst (1933) te hebben gebruikt.
Broch dient hem fel van repliek: ‘Het nauwelijks verholen
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verwijt dat ik uw naam heb verzwegen om de overdracht van mijn gedachten te
waarborgen of te versterken, is - laten we eerlijk zijn - ronduit schandalig. Wat er
nog aan ontbreekt is een verdenking van plagiaat. Hield ik mij aan conventies en
zogenaamde “waardigheid”, dan zou ik deze blamage stilzwijgend opbergen en het
daarbij laten. Ik heb echter de eer uw militante aard al jaren te kennen’. Musil biedt
schoorvoetend zijn excuses aan, maar noteert intussen in zijn dagboek: ‘Broch:
aanleunen. Leun je tegen een muur, dan zit je hele maatpak onder de witte vlekken.
Zonder dat het plagiaat zou zijn’.
Ondanks deze harde aanvaring blijft Broch zich inspannen om het werk van Musil
elders bekendheid te geven. In 1935 houdt hij zijn vriendin Ruth Norden voor dat
het ‘een eervolle plicht van iedere uitgever is om Musil uit te brengen’. Om daaraan
betekenisvol toe te voegen: ‘Dat is objectief gesproken, want subjectief gezien zijn
Musil en ik zulke antipoden dat we elkaar nooit bijzonder goed gelegen hebben’.
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V.
Broch chargeert. Broch en Musil zijn geen antipoden. Ze kennen wel een andere rol
toe aan ratio en irratio.
Eerder is al gezegd dat Musil irratio probeert te beheersen door rede. Musil ontleedt
problemen in deelproblemen en plaatst deze in tijd- en ruimteloze dimensies. Musil
verwerpt verzuiling en vergaande specialisatie, maar erkent tegelijkertijd dat het
alleen van de deelproblemen denkbaar is dat ze ooit opgelost kunnen worden.
Wat de moderne roman betreft, stelt Musil een alomvattende fusie voor, een
amalgaam van natuurwetenschappen, psychoanalyse en sociologie. Wil de romanvorm
zich in dit licht bezien niet belachelijk maken, dan moet het oude onderscheid tussen
fictie en realiteit plaats maken voor een massief van ‘contingente werkelijkheden’.
‘God geeft er zelf misschien wel de voorkeur aan om over Zijn wereld te praten in
de conjunctivus potentialis... want Hij maakte deze wereld in het besef dat het net
zo goed anders had kunnen zijn’.
Wat is Brochs houding ten aanzien van ratio en irratio? Om te beginnen vindt
Broch Musils ‘conjunctivus potentialis’ weliswaar van belang, maar toch altijd nog
slechts een onderdeel van de totaliteit van ervaringsfeiten waar de mens dagelijks
mee geconfronteerd wordt. Het besef van de continue wisselwerking tussen het reële
en het irreële, gevoelens en ratio, het lyrische en het essayistische in de mens, zo
denkt Broch, bespaart de samenleving ontsporingen en dient dus een ethisch doel.
De afbrokkeling van het oude systeem van waarden in Pasenow en Esch impliceert
het verlies van deze ‘totaliteitswaarde’. Tot 1938 gelooft Broch dat alleen de roman
in staat is om de waardevolle herinnering aan deze verloren totaliteit levend te houden.
Een ‘buitensporig’ beroep op de ratio is daarbij niet gewenst. Dit is af te lezen aan
de persoon van Huguenau, de waardevrije, sociaal en religieus volmaakt ongebonden
mens. Zijn logica is van steen, zijn vorm van redeneren Spartaans en vrij van ieder
ornament. Ronduit shockerend is het moment dat Broch de lezer duidelijk maakt dat
de menselijke rede in blinde irratio kan omslaan op het moment dat de ratio
teruggedrongen is op zijn laatste terp, het individu. Shockerend, want hoe kan ik als
lezer nog staven dat mijn redelijkheid redelijk is? Ik kan dat alleen maar doen door
mij opnieuw op mijn veronderstelde redelijkheid te beroepen. Men kan verwachten
dat dit nog goed gaat zolang de ‘maatstaf’ van redelijkheid maatschappelijk bepaald
is. Maar, eenmaal gesubjectiveerd, zal zij iedere redelijkheid verliezen. Dit is dan
ook Brochs voornaamste wapenfeit in Huguenau oder die Sachlichkeit: hij ontmaskert
het potentieel onredelijke van de rede en waarschuwt voor de gevaarlijke implicaties
hiervan.
Huguenau als activum en de late Ulrich als passivum zijn als het ware de archetypen
die een consequent gedegenereerde samenleving naar revolutie en crisis leiden. Het
originele perspectief dat met name Broch hier biedt op de Duitse samenleving in het
interbellum heeft nooit de aandacht gekregen
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die het naar mijn idee verdient.
Dat Huguenau als roman desondanks faalt hangt samen met het feit dat Broch aan
zijn doel voorbij schiet. Broch kiest in Huguenau voor een ‘scherpe scheiding tussen
het rationele en het irrationele’. De hoofdhandeling wordt opgespannen tussen het
essay Zerfall der Werte en Die Geschichte des Heilsarmeemädchens in Berlin, de
lyrische tegenhanger van het essay. Broch atomiseert dit spectrum echter zo grondig
dat de parallellen tussen de verschillende verhaallijnen en tekstsoorten alleen door
inferentie en associatie tot stand kunnen komen.4. Beschikt de lezer echter al niet
over de ‘totaliteitswaarde’ waar Broch hem juist aan wil herinneren, dan zal hij zich
geen raad weten met Brochs uiteenzettingen en slechts het hoofdgegeven volgen.
Huguenau ontspoort waar Broch zich onbedoeld dus tot het verkeerde publiek
richt. Zo bij voorbeeld Anneke Brassinga in een NRC-artikel5., die de ‘rationele
bedoelingen’ van de ‘verleider’ Broch maar wegstreepte en Huguenau oder die
Sachlichkeit voor Huguenau liet met de woorden ‘en wat de boer niet lust kan hij
overslaan’.
En dan te bedenken dat, kort voor de publicatie, Broch aan Brody voorstelt om
het essay Zerfall der Werte ‘in een paar exemplaren separaat te drukken’ en aan
recensenten als introductie tot Die Schlafwandler te doen toekomen...

VI.
Wat gebeurt er na 1935? Onmiddellijk na de Anschluss van Oostenrijk in 1938 wordt
Broch gearresteerd. James Joyce en het echtpaar Muir slagen erin om hem vrij te
krijgen en naar Engeland te doen komen; in hetzelfde jaar nog reist Broch door naar
de Verenigde Staten, waar hij tot aan zijn dood in 1951 van research grants zal leven.
Hij voltooit er de roman Der Tod des Vergil over het niet-kunnen van een ‘poëzie
na Auschwitz’ en de studie Massenwahntheorie over het wel-kunnen van het Derde
Rijk.
Eenmaal in de Verenigde Staten stellen Broch, Thomas Mann en een aantal andere
emigranten alles in het werk om collega's nog op tijd de oceaan over te helpen. Van
verschillende zijden wordt geprobeerd om ook Musil in veiligheid te brengen, die
zelf tot dan toe niets heeft ondernomen. In november 1939 slibt de route via Engeland
dicht. ‘Robert Musil is er miserabel aan toe, wat voor zijn ronduit miserabele karakter
gezond kan zijn, maar desondanks voorkomen moet worden’. Broch schrijft een
aanbevelingsbrief en vraagt Ruth Norden om Albert Einstein voor Musils emigratie
te winnen.
4.

5.

In een brief aan Daniel Brody van 5 augustus 1931 geeft Broch duidelijk aan wat volgens
hem de positie van het essay Zerfall der Werte is ten opzichte van andere pogingen (Gide,
Musil, Thomas Mann, Joyce) om wetenschap, filosofie en literatuur te integreren. ‘Bij de
meeste van deze schrijvers staat de wetenschap [...] als een kristallen blok naast datgene waar
ze het eigenlijk om te doen is en ze breken er nu eens hier een stukje, dan weer daar een
stukje van af om er hun verhaal mee op te dirken.’ Van zijn eigen proza stelt Broch dat ‘het
wetenschappelijke [element] zeker niet als spraakvulsel wordt gebruikt, maar als bovenste
rationele laag meezwemt en meedeint. [...] [Dit] sluit uit dat het “wetenschappelijke” als een
kristallen blok naast de roman staat; het ontstaat veeleer in de loop van de roman zelf.’ Mijns
inziens is dit aanvechtbaar, alleen al om biografische en typografische redenen (vgl. noot 1).
NRC, Cultureel Supplement 27-1-89.
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Er komt geen schot in de zaak. Ofschoon hij niet zeker weet of Musil sowieso wel
emigreren wil, beveelt Broch hem in september 1940 aan bij het inderhaast opgerichte
Emergency Rescue Committee en stelt Musil daarvan op de hoogte. Musil is geroerd
door de pogingen van Broch, maar vindt zichzelf ‘langzaam, donker gestemd en al
helemaal niet door mijn lot begeesterd’. Bovendien ziet hij voor zichzelf geen plaats
in de ‘grote toekomst van het intellectuele Amerika’. Op Brochs verzoek zich vooral
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toch in te spannen naar het buitenland uit te wijken, stelt Musil ‘de fatale tegenvraag
hoe ik mijn leven daar in zou moeten richten’. En: ‘Ik ben, zoals u weet, helemaal
niet geschikt om aan iets anders dan de Mann o.E. te schrijven [...]; hoe moet ik me
nou introduceren? Ik vraag het zonder in de hoop te verkeren dat u hier een antwoord
op weet’.
Musil berust in zijn lot. ‘Moet ik naar Amerika komen? Onlangs heeft Hermann
Broch, mijn concurrent, wiens naam u zich wellicht herinnert, het bijna binnen mijn
handbereik gebracht. Hij leeft in Princeton en schijnt het in Amerika prachtig te
vinden. Maar hij stamt uit een rijke textielfamilie [...] en het is zeker een jeugddroom
van hem om ooit nog eens geen geld meer te [hoeven] hebben en louter als genie
door de wereld onderhouden te worden. [...] Misschien heeft hij ook wel degelijk
een functie aan de universiteit verworven als filosoof, want hij is begaafd en weet
meer dan ik, die steeds weer opnieuw belemmerd wordt om te weten. Ik heb hem
geantwoord dat ik wel zou willen komen, het echter pas zou kunnen als er een nar
zou zijn te vinden die mij accepteert zoals ik ben. Het was echter zeer fatsoenlijk en
zonder concurrentienijd door hem gevoeld.’ Musil sterft in 1942 in Zwitserland aan
een plotselinge beroerte.
Musil en Broch betaalden beiden de tol van de integriteit die zij hoog in het vaandel
hielden. Broch vond asiel in de Verenigde Staten en besefte middels Der Tod des
Vergil dat de taal, die hem tot dan toe trouw had gediend, niet in staat is om lijden
en tirannie het hoofd te bieden. Musil vond asiel ‘buiten de aardse gebondenheid van
zijn lokalisering in tijd en ruimte; verbanning betekende voor hem een vlucht naar
zijn eigen vaderland, naar de rationele geest van de humaniteit’.
Broch maakte met Huguenau echter duidelijk dat de neutraliteit van de rede niet
onder alle omstandigheden een pantser tegen terreur kan vormen, sterker nog, haar
zelfs kan veroorzaken. Uiterst consequent doorgevoerd slaat ratio om in irratio. De
scepsis van Broch zou weldra gegrond blijken.
Vraagt iemand mij daarom naar de overeenkomst tussen Musil en Broch, dan
antwoord ik: Esch en Ulrich. En naar het verschil, dan zeg ik Huguenau. Huguenau
vor der Pforte des Schreckens.
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[Nummer 3]
Literatuur en filosofie in Latijns Amerika
Een commentaar naar aanleiding van Robert Lemm, Borges, de
literator als filosoof
Ricardo Cuadros Mercado
Toen ik twaalf jaar geleden in Nederland aankwam, herinner ik mij nog, waren mijn
eerste vrienden verbaasd dat ik het werk van Jorge Luis Borges kende en zelfs
bewonderde. Ik kwam hier als banneling van het dictatoriale regime van Pinochet
en het was te verwachten dat mijn belangstelling zou uitgaan naar de poëzie van
Neruda of de romans van Garcia Marquez of Arguedas, maar Borges, wat deed een
schrijver als hij in mijn bibliotheek? Het werd me al snel duidelijk dat mijn vrienden
op ideologische gronden Borges niet in verband konden of wilden brengen met de
Latijnsamerikaanse cultuur. De Argentijnse schrijver behoorde tot degenen die niet
geloofden in het ideaal van democratie en socialisme, terwijl dat ideaal juist de reden
van onze verbanning was geweest. Dat een schrijver afgewezen wordt op ideologische
gronden is iets dat in alle culturen voorkomt, maar daarom niet minder rampzalig is.
Onlangs had ik het geluk een bijzonder boek te lezen dat me opnieuw deed denken
aan die afwijzing van Borges en aan het verband tussen filosofie en literatuur in
Latijns Amerika. Ik heb het over De literator als filosoof; de innerlijke biografie van
Jorge Luis Borges van Robert Lemm. De eerste vraag die bij mij opkwam, namelijk:
Borges, een filosoof?, deel ik naar ik aanneem met alle lezers die iets van deze
Argentijnse schrijver afweten.
De gedachte dat de filosofie, beschouwd als een liefdevol zoeken naar de waarheid,
haar oorspronkelijke terrein verlaten heeft ten gunste van de poëzie en andere vormen
van literatuur, heeft mij altijd zeer aangetrokken, zeker als ik denk aan de
Latijnsamerikaanse cultuur, die geen belangrijke filosofen kent maar wel goede
poëten en romanciers die in hun werk een complete filosofische interpretatie geven
van de werkelijkheid. Maar men kan aan het eind van de twintigste eeuw nog maar
moeilijk van filosofen spreken. Een van de laatsten van dit geslacht in Europa was
Sartre en er zullen zelfs velen zijn die in hem eerder een schrijver en dramaturg willen
zien dan een filosoof. Vandaag de dag lijkt het niet juist om denkers als Jurgen
Habermas en Julia Kristeva als filosofen te betitelen, ofschoon zij degenen zijn die
zich, net als Descartes en Kant in hun tijd, op dit moment over de onderwerpen buigen
die uit de westerse filosofische traditie voortkomen. Ik denk dat het probleem
geworteld is in het feit dat de filosofie als discipline onherroepelijk versnipperd is
geraakt. De liefde voor de waarheid blijft omdat zij
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gegraveerd is in de genen van de mens, maar de manieren om deze liefde tot
uitdrukking te brengen zijn ontelbaar.
Hedentendage is filosofie zeer sterk verweven met linguïstiek, sociologie,
antropologie, historiografie en ga zo maar door.
Mensen als Borges, Bahktin of Chomsky filosofen te noemen, hangt, naar mijn
idee, dus af van ieders persoonlijke smaak. In feite is het ook een tautologie, immers
elke zichzelf respecterende schrijver (Lemm verwoordt hetzelfde wanneer hij over
‘de heterodoxen’ schrijft in de epiloog van zijn boek) wordt hoe dan ook achtervolgd
door het droombeeld van de waarheid, en is dus in één woord een filosoof.

Ik heb net al gezegd dat de gedachte dat de filosofie, in het geval van de
Latijnsamerikaanse cultuur, te vinden is in het werk van dichters en schrijvers, mij
zeer aanspreekt. Vanaf de onafhankelijkheid (minder dan twee eeuwen geleden)
heeft het Latijnsamerikaanse gedachtengoed in een afhankelijke positie gestaan ten
opzichte van het Europese gedachtengoed. In de loop der jaren hebben de
Latijnsamerikaanse intellectuelen, als gehoorzame of nieuwsgierige eunuchen, ideeën
naar hun land gebracht die geboren en gegroeid waren in samenlevingen die duidelijk
van de hunne verschilden. Het gevolg hiervan was dat deze ideeën (romantische,
liberale, positivistische, marxistische) niet zijn opgenomen in het cultureel erfgoed;
het zijn modellen die opgevuld of geleegd worden al naar gelang wie er net aan de
macht is; de dichters daarentegen hebben de gave ontwikkeld om ‘van binnenuit te
spreken’, vanuit hun Latijnsamerikaanse achtergrond die in elk van hen tot uitdrukking
komt. Hierdoor brengen zij boeken voort die vertellen over mensen die in specifieke
situaties verkeren, en daarmee doel ik natuurlijk niet op de geografische situatie. Ik
denk dan aan de diepe christelijke gevoelens van de in ballingschap levende Gabriela
Mistral, aan de eruditie gekenmerkt door haar Caribische grondslag van José Lezama
Lima, aan de innerlijke tweestrijd van José Maria Arguedas die zich verscheurd
voelde tussen de Quechuaanse en de Peruaanse cultuur, ik denk natuurlijk ook aan
Borges, aan zijn bibliotheek in Buenos Aires waar hij zijn oeuvre creëerde dat het
midden houdt tussen het onbeweeglijke beeld dat Plato geconcipieerd had en het
beeld van de eeuwige beweging van Heraclitus.
Ik zou het niet aandurven ook maar één van de genoemde literatoren filosoof te
noemen, ook Octavio Paz of Ernesto Sábato niet. Toch biedt elk van hen ons een
interpretatie aan van de werkelijkheid en de mens, een ethiek, een metafysica, een
esthetica, die noodzakelijkerwijs gebaseerd is op de universele kennis van de filosofie
en de literatuur, maar dan wel gezien vanuit een specifieke manier van zijn; die van
de Latijnsamerikaan.
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Borges en de politiek
Jorge Luis Borges bekommerde zich in zijn werk niet om de hedendaagse geschiedenis
van zijn continent, maar als staatsburger nam hij er natuurlijk onvermijdelijk aan
deel. In
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werkelijkheid was de houding van Borges tegenover de mensen die aan de macht
waren Argentijnser en Latijnsamerikaanser dan men wel zou denken (in dit opzicht
is het hoofdstuk ‘Borges en de ontkenning van de staat’ in Lemms boek verhelderend).
Zijn houding wordt gekenmerkt door wantrouwen jegens de macht die wordt
vertegenwoordigd door de ministeries, de politie, de gemeentebesturen, de president,
et cetera. Dit wantrouwen vindt zijn oorsprong in het feit dat de staat, vanaf de
ontdekking van Amerika en haar kolonisatie, een instrument is geweest voor de elite
om de natuur en de mensen in haar eigen voordeel uit te buiten. Vanaf de geboorte
van de Latijnsamerikaanse samenleving hebben noch de klassieke opvatting van een
staat ten dienste van een volk, noch de democratische mechanismen die de
staatsburgers in staat stellen deze diensten op te eisen, hierin een plaats gehad. En
nog altijd moeten zij verworven worden door de nieuwe generaties van politici en
regeerders op basis van een dagelijkse inspanning.
Welnu, de afwijzende en ontkennende houding jegens de staat (afgezien van het
overigens gerechtvaardigde besluit helemaal afgezonderd van de wereld in een
klooster te leven) is de slechtste waarvoor men kan kiezen; die veronderstelt immers
dat men de heersende orde stilzwijgend goedkeurt en derhalve ook accepteert dat de
onrechtvaardigheid en uitbuiting voortduren. Het is nog erger wanneer, zoals bij
Borges het geval is, deze afwijzing en ontkenning geen absolute vorm aannemen.
We weten dat Borges het communisme en het peronisme verafschuwde. Maar toen
het moment was aangebroken, gaf hij te kennen dat hij de militaire regimes gunstig
gezind was en hij accepteerde zelfs een officiële onderscheiding van de Chileense
generaal Augusto Pinochet in 1977. Die houding van stilzwijgende goedkeuring ten
aanzien van de neo-fascistische plannen van de militairen, die hem vele vijanden
zou bezorgen en waardoor zijn werk verwijderd raakte van miljoenen lezers, moet
in mijn ogen begrepen worden als het gebaar van een man die, buiten de werkelijkheid
van de straat om, leefde in een universum dat gebouwd was op een klein aantal
mythen, waarvan er één vertelt over de zuiverheid en de moed van de soldaat. Borges
liet vaak zijn bewondering voor zijn militaristische voorouders blijken. Hij was
gefascineerd door de Chileense generaal, de overwinnaar van de communistische
invloeden in zijn land. Gefascineerd door die mythische figuur wiens misdaden hij
vanwege hun krijgshaftige karakter rechtvaardigde. Een vreselijke Borgiaanse
vergissing: hij liet na zijn ideeën over de logica van de oorlog te toetsen in de
zuidelijke punt van Latijns Amerika alvorens het huldebetoon te aanvaarden. Dan
zou hij namelijk hebben vastgesteld dat de
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mythe van de goede soldaat al lang en breed was doorbroken en dat er een misdaad
werd begaan tegen de mensheid. De minachting die Borges had voor de politiek was
dus niet geheel consequent; zijn bijdrage aan de cultuur echter is, ondanks de
ideologische kritiek, onbetwistbaar; men denke aan het feit dat hij ons als eerste heeft
bijgebracht ‘het universele’ te lezen en te schrijven in het Spaans. Zijn grootheid
loochenen op grond van zijn politieke voorkeur zou logischerwijs betekenen dat ook
Pablo Neruda ontkend zou moeten worden op basis van zijn communistische
activiteiten en Ezra Pound niet meer gelezen zou mogen worden vanwege zijn zwak
voor de Italiaanse duce.

Borges als filosoof
Filosofie in de Latijnsamerikaanse literatuur? Nee, als we de klassieke modellen in
ons hoofd hebben. Ja, als we in de werken van de schrijvers en dichters (evenzo van
sommige schilders en musici) het wezen herkennen van de Zuidamerikaan met zijn
mooie en lelijke kanten, zijn zekerheden en zijn twijfels. Het lijkt erop dat Latijns
Amerika altijd verschillend zal zijn van Europa en de Verenigde Staten, zelfs wanneer
in de toekomst een behoorlijke economische ontwikkeling bereikt wordt; het is dit
verschil dat verscholen ligt in het werk van zijn dichters en schrijvers. Iedereen kan
het daarin lezen. Iedereen kan daaruit zijn kennis halen over de Latijnsamerikaanse
filosofie.
In De literator als filosoof spreidt Robert Lemm een diepgaande kennis van het
werk van Borges ten toon, maar deze Argentijnse schrijver is voor hem, denk ik,
meer een aanleiding dan een onderwerp. Hij neemt het in zijn boek op voor één van
de door het modernisme en postmodernisme meest verguisde onderwerpen van het
Europese gedachtengoed, ik bedoel de metafysica en met name haar
christelijk-idealistische versie. Robert Lemm maakt een keuze uit de
lievelingsschrijvers van Borges, waaronder Spinoza, Swedenborg, Schopenhauer,
Unamuno die hij bespreekt als vertegenwoordigers van een verwaarloosde stroming,
verloren in de mare magnum van de moderne wereld, die wordt gedomineerd door
het pragmatisme dat eigen is aan de technologie. Via het idealisme en de metafysica
van Borges, biedt Lemm zijn eigen visie op de wereld aan. Het is zeker de moeite
waard het thema van de aan- of afwezigheid van de metafysica in het modernisme
en het postmodernisme in één of twee boeken te bespreken, maar het was misschien
toepasselijker geweest het ‘mijn visie op Borges’ te noemen in plaats van de innerlijke
biografie. Robert Lemm is te nadrukkelijk aanwezig om de titel zo nauw te betrekken
op Borges. Deze verwarring is jammer, omdat Lemm goed op de hoogte is van de
westerse filosofie en zeker in staat is om te zeggen wat hij wil, zonder zijn toevlucht
te nemen tot een voorwendsel.
Vertaling uit het Spaans: Madeleine Verhoeven
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Verloren Arcadië
Een interview met Joost Zwagerman
Bertram Mourits en Iris Pronk
Een nieuwe publikatie van Joost Zwagerman stond herhaaldelijk borg voor
onrust en commotie. Na zijn debuutroman De houdgreep - verschenen in 1986
- pleitte hij met de Maximalen voor straatrumoer in de poëzie. Tevergeefs
overigens: ‘Ik vind de Nederlandse dichtkunst nog steeds een ingeslapen
bedoening. De Maximalen hebben daar niet veel aan kunnen doen.’ Zijn tweede
roman, Gimmick!, werd bejubeld en verguisd: Zwagermans schets van de
seksistische en corrupte kunstenaarswereld waarin hoofdpersoon Walter Raam
zich beweegt, werd door sommigen als ‘verontrustend’ ervaren. Gimmick! werd
in eerste instantie beoordeeld op de journalistieke merites: wat klopt er en wat
klopt er niet. Ook de verschijning van Vals licht, Zwagermans laatste roman,
werd enige tijd overschaduwd door een rellerige deining: ‘Maar dat soort
belangstelling verwaait en verpulvert.’
Straatrumoer heeft inderdaad voor serieuze erkenning plaats gemaakt: de
AKO-jury riep - met instemming van de critici - Vals licht uit tot een van de
beste literaire werken van 1991. In een gesprek vertelde Joost Zwagerman over
Gimmick! en Vals licht, over zijn schatplicht aan de low culture en de graal van
de verloren onschuld: ‘Ik lijk wel een vorser van mijn eigen werk.’
In zijn Amsterdamse woning schenkt Zwagerman ‘typisch-jaren-negentig’
éénpersoonsfilterkoffie. Een doelmatige uitvinding van de commercie, vindt
Zwagerman: ‘Zo word ik er tijdens het schrijven niet toe verleid om een hele pot
koffie leeg te drinken.’
Gimmick! zit vol met vergelijkbare ‘typischjaren-tachtig’ verschijnselen: naast
film, muziek en videoclips zetten ook veel merknamen de toon. Hoofdstukken varen
onder titels als ‘Peter Stuyvesant’ en ‘La isla bonita’; personages worden getypeerd
door hun kleding en consumpties - zij wassen zich met Lady's Own, dragen Keith
Haring-sokken en staren urenlang naar Sky Channel.
‘Ik was even in de rouw toen Sky Channel verdween; ik dacht oef, mijn boek is
alweer ouderwets. Al die namen van televisiekanalen, mode-merken en video-artiesten
moet je echter lezen als artefacten: het zijn geen specifieke aanduidingen, maar
soortnamen die aangeven in wat voor een universum Walter Raam zich bevindt. Ik
heb de hoop dat ik het zo gedoseerd heb, dat het verhaal ook in de toekomst overeind
blijft. Voor mij gaat het boek uiteindelijk over de onvermijdelijke neergang van
Walter Raam met als indirecte oorzaak zijn ongelukkige liefde voor Sammie. Al het
andere is franje en die franje hoef je - als lezer in toekomstige jaren - niet precies te
kunnen thuisbrengen.’
‘Raam, Groen, en Eckardt representeren de wereld van kunstyuppies. De vorm
van de roman moest de inhoud dekken; ik heb er echt voor gewerkt om me een toon
eigen te maken die net zo snel, kortademig en hyperventilerend was als het leven
van de hoofdpersonen. Gimmick! is een incident; Vals licht is een heel ander soort
boek. De toon van Vals licht verbood het om weer zo'n spervuur van merknamen
aan te leggen.’
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Herman Gorter en Gerard Cox
Gimmick! mag dan een incident zijn, Zwagermans voorliefde voor ‘namen en slogans’
is dat zeker niet: ‘Ik wil in de romans die ik geschreven heb en nog ga schrijven de
low culture een even belangrijke en liefdevolle plaats geven als de high culture. Daar
heb ik tal van motieven voor. Ten eerste ben ik net zo goed
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door de low als door de high culture beïnvloed. Misschien door de eerste nog wel
meer. Voor high culture kun je je ogen sluiten; het is heel goed mogelijk om een
aantal dagen cultuurloos te leven. De low culture kun je niet uitbannen; het dagelijks
leven is ervan doordesemd. Ik vind het een uitdaging om de low culture een
dynamische, natuurlijke plaats te geven in mijn boeken.’
‘Gimmick! moest een document zijn van de jaren '80. Om een goed tijdsbeeld te
schetsen moet je niet alleen de high culture noemen - die is van alle tijden - maar
ben je juist ook schatplichtig aan de low culture.’
‘Ik ben ook zeer gefascineerd door het zogenaamde Blokker-effect: high culture
wordt verlaagd, er is een soort verticale reis. De videoclip zit nu in de lift, terwijl
Mondriaan massacultuur is geworden: er zijn schortjes met Mondriaan-motief,
kaftpapier, in Japan zelfs automobielen. Met Keith Haring is het het snelste gegaan:
die was op een gegeven moment high en low tegelijk. Hij exposeerde in musea, maar
maakte ook graffiti op New Yorkse metro's en op de Berlijnse muur. Als ik van dat
moeilijk te traceren traject iets kan weerspiegelen in mijn romans, dan laat ik dat
natuurlijk niet na.’
‘Sommige videoclips zijn gewoon kunst: Peter Gabriels “Sledgehammer” bij
voorbeeld, of de animatievideo's van Prince, “Sign of the times”. Enkele videoclips
van Madonna zullen absoluut beklijven: “Like a Prayer”, maar ook “Cherish”, de
clip van Herb Ritts. “Cherish” is bij wijze van spreken de video-variant van het glossy
magazine uit de jaren '70, dat is natuurlijk één en al verwijzing. Daarnaast zijn er
ook videoclips waarin verwezen wordt naar de recente kunstgeschiedenis; er zijn
ontzettend veel dadaïstische en surrealistische principes in videoclips terug te vinden.
Michael Jacksons “Leave me alone” zou je een dadaïstische collage kunnen noemen.’
‘Het leidt nog al eens tot verwarring dat ik in mijn werk zowel de hoge als de lage
kunst omarm. Het meest hilarische wat mij overkwam, is de kritiek op De ziekte van
jij. In een interview, een half jaar voor verschijning van de bundel, had ik verkondigd
dat je in poëzie naar van alles kunt verwijzen: naar de liefdeslyriek van Gorter en
naar de hedendaagse telefoonseks, naar Martine Bijl en naar Emily Dickinson. Toen
De ziekte van jij uitkwam, verscheen er een kritiek in de Volkskrant waarin
voorbeelden werden gegeven van mijn tranentrekkende poëzie en mijn uiterst
belabberde Umfeld. Bij een citaat uit een van mijn gedichten vroeg de criticus zich
retorisch af: “Is dit niet de stem van Gerard Cox?” En pats, dat was dus een zin die
ik letterlijk had geciteerd van Herman Gorter. Je zet critici op een bepaald spoor als
je zegt dat je zowel door de hoge als door de lage cultuur bent beïnvloed. Critici van
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een zekere generatie met een zeker waardepatroon heffen de vinger en zoeken alleen
maar naar de lage cultuur.’
‘De ziekte van jij is óók een reeks dankbetuigen, een revérence aan voorgangers
in de poezie: Hugo Claus, Gerard Reve, P.C. Hooft, Lucebert en Gorter. Dat is geen
vrijblijvende spielerei, maar een statement dat liefdeslyriek alleen kan resoneren
dóór andere liefdeslyriek. Een poëticaal standpunt, maar tegelijkertijd een liefdevolle
en devote getuigenis van wie mij hebben beïnvloed.’

Bratpack
Na De ziekte van jij heeft Zwagerman zijn gedichten vooralsnog naar de bureaula
verbannen: ‘Ik voel me toch meer prozaschrijver, en ik wil de poëzie er niet
halfslachtig bij doen.’ Wel schrijft hij zo af en toe - onder andere in Vrij Nederland
- kritieken en artikelen: ‘Ik heb de luxe dat ik soms een boek
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mag recenseren waar ik warm voor loop. Godzijdank hoef ik niet stelselmatig alle
Nederlandse romans te lezen, zoals een full-prof criticus moet doen. Het is heel
merkwaardig dat ik in het collectieve geheugen - als er zoiets bestaat - ben blijven
hangen als iemand die attaqueert. Ik schrijf juist artikelen waarin ik mijn enthousiasme
over een boek of auteur kwijt kan. Mijn stuk over de hedendaagse poezie, “Het juk
van het grote niets”, is misschien een van de drie, vier polemische stukken die ik
geschreven heb.’
Van ‘pleiten voor eigen werk’ dient een schrijver zich in recensies te onthouden;
persoonlijke lansen mogen niet op de rug van een te bespreken boek gebroken worden.
‘Aan de andere kant kan je dat ook niet vermijden: waarom schrijf ik niet over Genesis
en wel over Madonna, waarom schrijf ik niet over Norman Mailer en wel over Henry
Miller, waarom schrijf ik niet een stuk over Philip Roth en wel over J.D. Salinger?
De onderwerpskeuze verraadt al heel veel van je eigen voor- en afkeuren. Sommige
kritiek is dan inderdaad een soort verkapte autobiografie.’
Zwagerman stelt op dit moment de bundel Collega's van God samen, waarin
ondermeer zijn opstellen over Salinger, Madonna, Gerard Reve en Andy Warhol
zullen worden opgenomen. Collega's van God zal waarschijnlijk begin volgend jaar
verschijnen. ‘Ik ontdekte dat dit eigenlijk mijn meest autobiografische boek tot nu
toe is: het is de autobiografie van mijn smaak, het is mijn vorming. Het feit dat ik
Madonna en Prince een plaats geef tussen Schopenhauer, Salinger, Gerard Reve is
bepalend voor de manier waarop ik literatuur bedrijf.’
Joost Zwagerman is, vooral na Gimmick! wel vergeleken met Amerikaanse
Bratpack-auteurs als Brett Easton Ellis, Tama Janowitz en Jay McInerney. Voor deze
auteurs kan Zwagerman ook wel waardering opbrengen, maar: ‘de echt bijzondere
jonge schrijvers vallen daarbuiten.’
‘Ik vind David Leavitt erg goed en met Michael Cunningham heb ik ook veel op.
Martin Amis is van een andere orde. Ik las Money pas nadat ik Gimmick! geschreven
had, en toen ben ik wel even een paar blokjes omgegaan. Als ik Money gelezen had
voordat ik aan Gimmick! was begonnen, dan was het er waarschijnlijk nooit gekomen,
dan was ik erg ontmoedigd geraakt. Voor Martin Amis maak ik een diepe buiging.’

Verloren onschuld
Voordat Zwagerman met de schrijfarbeid begint, wordt een roman door hem eerst
grotendeels ‘uitgedacht’:
‘Voor het oog van de buitenwereld doe ik niets: ik mijmer en ik soes. Dan ben ik
dus een roman aan het uitdenken -hoofdstuksgewijs sla ik dat op.’
‘De passages in Vals licht die mij het dierbaarst zijn, zijn die van het kortstondig
geluk: het moment waarop Lizzie eindelijk haar ontslotenheid verliest en de dagen
van het kinderspel. Ambachtelijk gezegd: ik beschrijf liever een gelukkige liefde dan
een tram die komt aanrijden. De passages over geluk, weldaad en natuurlijk de
onvermijdelijke melancholie heb ik echt met harteklop en devotie geschreven.’
‘Ik moet geëmotioneerd zijn, een staat van agitatie hebben om goed te kunnen
schrijven. Ik schrijf empatisch. Als Walter Raam met zijn hoofd op het marmer van
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het Stedelijk Museum klapt, dan voel ik mijn maag omgaan, dan heb ik zelf ook
hoofdpijn. Ik doe mee, ik leef het leven van mijn personages. Toen ik bezig was met
Vals licht waren Simon en Lizzie mijn companen; als een van hen verdriet had, huilde
ik mee. Ik vond ook dat ik moest weten hoe het voelde om heroïne te hebben gebruikt.
Bij wijze van experiment heb ik dat twee keer gedaan, op de manier van de
gemiddelde junk, inhaleren met zo'n zilverpapiertje. Ik ben misschien nog niet bij
machte om een roman te schrijven met een medische encyclopedie op mijn bureau
- zoals A.F.Th. van der Heijden toen hij De slag om de Blauwbrug schreef. Niet dat
ik vind dat je alles moet doen wat je personages doen, maar bij sommige personages
moet je geheel en al meegaan. De last van de wereld die zij voelen is tijdens het
schrijven jouw last. Dat zou pathetisch kunnen klinken, maar zo werkt het wel voor
mij.’
Zwagerman heeft tot nu toe drie romans op zijn naam staan. Op zijn debuut kijkt hij
terug als ‘een hele speelse roman’: ‘De houdgreep staat nu het verst van me af; ik
heb het onlangs pas weer herlezen.’ Van De houdgreep zal binnenkort een herziene
pocketuitgave verschijnen. Vals licht en Gimmick! werden door sommige critici over
één kam geschoren: in
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beide romans worden immers ‘subculturen’ beschreven - in Gimmick! de wereld van
de kunstyuppies en in Vals licht die van de prostitutées. Een nogal merkwaardige
reactie, vindt Zwagerman:
‘Gimmick! en Vals licht spelen zich af in scenes die absoluut niets van elkaar weg
hebben. Het zijn twee totaal verschillende boeken. De leefwereld die ik in Gimmick!
portretteerde staat ver van mijn eigen gemoed en aard: ik ben veel lyrischer aangelegd
dan de personen in de roman. Gimmick! is geen afrekening met de kunstwereld, zoals
wel eens geopperd werd - laat dat voor eens en voor altijd duidelijk zijn. Ik had net
zo goed de zonzijde van die hele kunstwereld kunnen beschrijven, maar ik heb - en
dat ligt wel meer in mijn aard - gekozen voor de nachtzijde, de tragische kant. Ik ben
ook helemaal niet de persoon om ergens mee af te rekenen. Gimmick! is natuurlijk
wel een kritisch boek - het zet vraagtekens bij het seksisme, bij de corruptie in de
kunstwereld - maar het is minder pamflettistisch dan werd aangenomen.’
‘Ik geloof dat ik veel meer mijn hart en ziel ten dienste heb gesteld van de
hoerenwereld dan van de kunstwereld. Vals licht heeft iets van een
solidariteitsverklaring aan de prostitutie.’
Toch is er een overeenkomst tussen de hoerenwereld en de kunstwereld - maar
die heeft niets met yuppies of hoeren te maken: ‘Ik ben er van overtuigd dat troebele
motieven - in elk segment van de maatschappij - altijd de boventoon voeren, dat
onoprechtheid altijd zegeviert, dat het Arcadië verloren is, hoe je je best ook doet.’
Zwagermans personages streven terug naar het verloren Arcadië, zelfs al weten
zij dat hun pogingen vergeefs zijn: ‘Mijn credo is terug te vinden in Vals licht: als
je maar genoeg je onschuld ensceneert, dan houdt het ensceneren als vanzelf op.
Herwinnen kun je je onschuld nooit, maar als je het met toewijding en devotie
ensceneert - zoals Lizzie en Simon doen - dan heb je een glimp van de ooit verloren
onschuld terug. Daar gaat het in mijn boeken om: de geliefde wordt gezien als de
persoon die de verloren onschuld terug kan brengen, die toegang kan geven tot het
verloren Arcadië.’
De poging om het Arcadië te herwinnen krijgt in Zwagermans werk op verschillende
wijzen gestalte: van het ogenschijnlijk onschuldige kinderspel uit Vals licht tot
Freudiaanse ‘complexen’, zoals in het verhaal ‘Een gelukkige poging’. Hierin creëert
een kunstenaar een enorme baarmoeder waarin hij wil verdwijnen; ‘Bepaalde
personages in mijn boeken zijn toch ook tamelijk oedipaal verminkt. In “Een
gelukkige poging”, mijn meest groteske verhaal, is dat in het extreme gesteld: de
hoofdpersoon gaat letterlijk terug naar de baarmoeder. In Gimmick! komt dat bij
voorbeeld op een meer omfloerste manier terug.’
Aan het begin van de roman raakt Walter Raam in een New Yorkse peepshow
verzeild. Door een luikje aanschouwt hij een op Whitney Houston lijkend negermeisje:
‘Ik zou willen dat ik klein was, veel kleiner dan het negermeisje, ik zou willen dat
ik zo klein was dat ik door het luikje kon klimmen, dat ik net zo klein was als dat
kutje van haar. Dan zou ik mezelf kunnen oprollen, mijn hele kleine knieën
opgetrokken tegen mijn hele kleine borstkas, ik zou het negermeisje vragen of ze
mij na haar werk in haar jaszak of in haar handtas zou willen meenemen naar haar
appartement, naar haar slaapkamer. [...] Nooit meer wakker, altijd thuis.’ (pagina
16)
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‘Dat hangt weer samen met het hele ideaal van zielsverhuizing: Walter Raam wil zo
klein worden, omdat hij een onderdeel van haar wil zijn. In de queeste van Simon
Prins zit dat ook een beetje: uiteindelijk wil hij in een soort continue halfslaap geraken
die optreedt als hij zichzelf onbestaand waant, als hij zich een mutant waant van
Lizzie Rosenfeld. Dat is zijn optiek van de liefdevolle begeerte: niet de ander willen
hebben, maar de ander willen worden. Doodsdrift is mijn personages vreemd, ze
hebben alleen “het verlangen om er niet te zijn”, zoals Jeroen Brouwers zegt - en die
heeft het weer van Willem Brakman.’
‘In De houdgreep schrikken Adriënne en Ingmar van de sensatie dat ze voor een
ogenblik de ander worden. Dat is iets anders dan de romantische ineenvloeing uit
vroeger tijden, het heeft te maken met androgynie. Het hart van het meisje in mij
gaat sneller kloppen als ik het jongetje kan ontwaren in het meisje van mijn dromen.’
Verliefdheid als ‘het verlangen om er niet te zijn’, als middel om in de ander te
verdwijnen. Het ‘object’ van die verliefdheid komt hierdoor weinig tot zijn recht Zwagermans personages
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hebben hun ‘begeerte lief en niet het begeerde’ (Vals licht, pagina 198).
‘Daar geloof ik ook sterk in: Simon cultiveert uiteindelijk zijn begeerte. Dat heeft
iets feodaals, dictatoriaals: om jouw begeerte en verliefdheid te projecteren op de
ander. De ander komt zo helemaal niet uit de verf; Lizzie wordt bedolven onder
Simons obsessionele liefde.’
‘Connie Palmen zegt ergens in De wetten dat het een misvatting is dat je van jezelf
moet houden om van een ander te houden. Dat ben ik helemaal met haar eens: je
kunt een heel laag zelfbeeld hebben en toch hartstochtelijk verliefd zijn op een ander.
Ik hou helemaal niet van mezelf en dat vind ik ook een van mijn weinige goede
eigenschappen. Van mensen die van zichzelf houden krijg ik rillingen; je hebt veel
meer aan mensen die verscheurd worden door bepaalde dingen.’
In Vals licht wordt Simon verscheurd door zijn problematische liefde voor Lizzie
- en deze misère heeft hij aan zichzelf te wijten: ‘Verliefdheid rust op het roekeloze
besluit verliefd te worden.’ (pagina 40)
‘Simon maakt zich willens en wetens een kwelling eigen; hij heeft het inzicht dat
hij naar de afgrond gaat. Waarom gaat hij dan door? Destructie is het niet: Simon is
helemaal geen destructief personage. Het heeft te maken met het feit dat inzichten
helemaal niet altijd ergens toe leiden. Dat is een worst die ons wordt voorgehouden:
als je maar inzicht in jezelf hebt, dan komt het allemaal wel goed - de hele geestelijke
hulpverlening draait om dit onzinargument. Door inzichten raak je alleen maar meer
bedreven in het omzeilen van de dingen die je zou moeten doen, in het maskeren van
de zwakheden die zijn blootgelegd dóór die inzichten.’
‘Inzicht leidt uiteindelijk alleen maar tot nog meer twijfels, nog meer onzekerheden.
Je jaagt in het leven toch altijd die dingen na die helemaal buiten de sfeer liggen van
rationele overpeinzingen; wat dat betreft hang ik een wereldbeeld aan dat een soort
kruising is van Schopenhauer en Freud. De mens wordt niet geregeerd door zijn
verstand maar is volkomen slaaf van de wil die in hem gist. Diezelfde levenswil stort
hem in de afgrond.’
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Na de muur
Ik wilde dit keer - bij wijze van uitzondering - eens NIET over de Duitse
ellende-geschiedenis schrijven, maar gewoon een gezellig kletsverhaal over zoeits
heerlijks als ‘Frühling in Berlin’ uit mijn duim zuigen. Zoals: de honderdduizenden
Berlijnse bomen in alle schakeringen van type en groen, aan hun voeten een
overdonderende bloemenpracht, de honderden terrassen vol van vrolijk klinkende
glazen, de tientallen (godzijdank) voor honden verboden ‘Liegewiesen’ (dus geen
Duitse endant van de Nederlandse door hondedrollen verpeste weidetjes) belegen
door vaak bloed mooie half- of heelblote zonaanbidders, halfblote auto's genaamd
‘cabriolets’ van beroemde merken en ontwerpen overal in het straatbeeld. De warme
zomer in het verschiet. De heerlijke luxe & overdaad van het Duitse
‘Wirtschaftswunder’ met de sterke D-Mark. Toen ik een paar maanden geleden in
de lounge van een of ander Grand-Hotel-International in een Aziatisch land bij het
zien van de wisselkoersentabel op de balie mijn Amsterdamse reisgenoot met
onverhuld leedvermaak attent maakte op de zoveel gunstiger koers voor de D-Mark
dan voor de Hollandse Florijn, beet hij mij op snerpende toon toe: ‘Waarom spreek
jij niet gewoon de hele dag Duits, Mann!’ Internationaal lounge-publiek keek
geschrokken op, - en ik begreep: je moet toch voorzichtig zijn met dat soort Duitse
dingen die bij anderen (buiten Duitsland de rest van de wereld) gevoelig liggen.
Duitse geschiedenis.
Dit alles terzijde, - ik wilde schrijven over de mooiste tijd van het jaar om in Berlijn
te zijn.
Echter, ik heb mijn Berlijnse voorjaarsimpressies nog nauwelijks in kladversie
aan het papier toevertrouwd, of daar gebeurt het: ‘Weltstar Marlene Dietrich’ overlijdt
in Parijs, zoals Radio Oranje (d.i. onze nationale trots: de Nederlandse Wereldomroep)
op donderdagmorgen 14 mei gevoelvol meldt, ‘omstreeks (cursivering van mij)
tachtigjarige leeftijd’. Maar het werkelijk grote nieuws voor Berlijn is dan: in haar
letterlijk ultieme wijsheid heeft ze besloten in haar geboortestad, in deze stad dus,
begraven te worden. Na de ‘Wende’ in 1989 had ze, op een vraag van een journalist
of ze nu naar Berlin zou terugkeren, geantwoord met die omineuze songtitel: ‘Ich
hab' noch einen Koffer in Berlin’. Daar ligt ze nu voorgoed in, op één kilometer
afstand van mijn woonadres. Dat is in Berlijnse afstandsbegrippen: om de hoek. En
was zij niet ‘die Königin der Schwule’? Ik heb haar portret vaak in kamers zien
hangen, waarvan ik de bewoners ernstig van de tegennatuurlijke herenliefde verdacht.
Zij masturbeerde de eikel van de microfoon wanneer ze over ‘Johnny’ zong. Wat
deed ze eigenlijk niet op dat gebied? Schwulen wierpen dan ook pathetisch bloemen
naar haar kist op de open Cadillac. Terecht. Daarom moet ik nu maar iets over dat
lijk schrijven, en dat betekent (tóch wéér): over de Duitse geschiedenis.
‘Marlenes Heimkehr’ - dat is het hoofdartikel op de frontpagina van Der
Tagesspiegel. Een goed stuk, dat exact voor de zoveelste keer de problematiek
verwoordt: Duitsland heeft een probleem met zijn geschiedenis. In verband met
Marlenes Heimkehr is in de gele pers het woord ‘Verräterin’ al weer gevallen: ‘Die
Bilder ihrer Auftritte vor den GIs an der Front in Frankreich scheinen in der älteren
Generation wie seelische Verletzungen zu haften. Ihre Heimkehr zeigt, dass der
ersten deutschen Spaltung in diesem Jahrhundert, der von Exil und Dagebliebensein,
noch nicht geheilt sind’. Over de tweede Duitse ‘Spaltung’, die tussen oost en west,
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inmiddels geografisch opgeheven maar economisch verscherpt, zal ik nu maar even
zwijgen; dat lijkt me ook nog lang te kunnen duren voor van enige ‘Heilung’ sprake
is. Vorige week had ik in mijn college ‘Die aktuelle Presseschau’ over berichtgeving
in Nederlandse kranten toch weer zo'n scherp smoeltje, 25 jaar schat ik, die beweerde
dat dat buitenlandse gezeur over Duitsland en het verleden nu maar eens moest
ophouden. Hij had daar toch niets mee te maken. Het ws toch duidelijk dat de joodse
lobby onder andere in Amerika daar achter zat. Ik kijk dan naar zo'n ventje, zet in
gedachten een grote pet op dat smoeltje, - en dan zijn we weer terug waar het allemaal
begon. Maar ik dwaal af.
De benen van Marlene. Ich stehe nicht so auf sie. Ik bedoel: ik ben nooit zo'n
schwärmer van La Die-
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trich geweest. Op mijn jongenskamer hing nooit haar foto. Haar films, dat soort films,
vind ik eigenlijk vreselijk. Zingen kon ze sowieso niet, maar als ‘diseuse’ heeft ze
aangrijpende teksten gepresenteerd die mij anno nu, enfin: aangrijpen: ‘Man hat uns
nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir leben wollen, oder lieber nicht...
wenn ich mir was wünschen dürfte, käm' ich in Verlegenheit, was ich mir dann
wünschen sollte, eine schlimme und ein' gute Zeit...’ Ik moet bekennen dat ik deze
wunderschöne tekst, ooit door Dietrich gediseerd, nu citeer van de CD Mehr verliebte
Lieder van Georgette Dee. Ik ben geen Schwärmer, maar als ik nu één persoon (m/v)
hier ontdekt heb, is dat: Georgette Dee. Een student nodigde mij twee jaar geleden
uit met hem mee te gaan naar een optreden, - toen in een tent ergens in Kreuzberg.
Inmiddels staat Georgette Dee in de grote theaters van Berlin. En dat is het (m/v)
dus voor mij: dat is mijn Dietrich. Een rommelige jongen, slordige kleding, gekke
jurken, ‘klamotten’, nauwelijks make-up, - maar dan daarbij die doorrookte stem,
die duitse chansons, die act. Mijn idool.
De dood van La Dietrich, haar zogeheten thuiskomst in Berlijn, de duitse
geschiedenis, - ik sta er ook maar een beetje als een rommelige jongen (hoewel...)
tegenaan te kijken. ‘Berlin nimmt Abschied von dem Weltstar Marlene Dietrich’ kopartikel in Der Tagesspiegel.
Ik ben geen Berliner en ik zal het ook nooit worden, maar ik voel iets mee, want
zij is toch het symbool van de vrouw die ‘nein’ zei tegen de nazi's en daar de absolute
consequenties uit trok. Ze ging weg in 1930, ze komt terug in 1992 - als dode voor
een laatste rustplaats op het kerkhof naast het graf van haar moeder. Dat lijkt mij zo
symbolisch voor de tragiek van de Duitse geschiedenis: de Duitsers hebben in deze
eeuw alles fout gedaan, maar sommige Duitsers hebben toch sommige dingen minder
fout gedaan dan andere Duitsers. Marlene Dietrich, begraven hier om de hoek, is een
vrouw die tot dat andere Duitsland behoort. Vanmiddag ben ik eens rond dat graf
gewandeld. Ja, zij hoort hier, - bij die ‘tegengeschiedenis’ zou Harry Mulisch zeggen
- zij ligt hier goed. Waarmee ik niet wil zeggen, dat het met ‘Duitsland’ ooit nog
goed komt. Ach, Deutschland! Maar het voorjaar in Berlin is ‘wunderschön’.
Frans de Rover
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I am anxious to deal with that shadow by myself alone
Hoofdpersoon en schaduw in romans van Joseph Conrad, L.-F.
Céline en W.F. Hermans.
Jeroen Steenbakkers
Heart of Darkness (1902), Voyage au bout de la nuit (1932) en De
donkere kamer van Damocles (1958)1. behoren tot de top van de
twintigsteeeuwse letterkunde en de teksten zijn als zodanig
gecanoniseerd. In deze drie teksten ziet de hoofdpersoon zich
geconfronteerd met een ‘schaduw-ik’. De ‘schaduw-ik’ is psychisch
en/of fysiek aan de hoofdpersoon verwant, maar er zijn ook verschillen.
Vooral die verschillen zijn van beslissende invloed op de loop van de
gebeurtenissen.
Marlow (Heart) voelt zich sterk aangetrokken tot Mr. Kurtz, een Europeaan die zich
ophoudt in de rimboe van Belgisch-Congo. Bardamu (Voyage) ontmoet zijn
‘schaduw-ik’ in Robinson. De twee lopen elkaar op de meest vreemde plekken tegen
het lijf. In De donkere kamer lijken Osewoudt en Dorbeck op elkaar ‘zoals een
negatief van een foto lijkt op een positief’ (pagina 22).
De ‘schaduw-ik’ zet de hoofdpersoon aan tot aktie: reizen of het plegen van
verzetsdaden. Zodoende komt de hoofdpersoon in aanraking met de duistere kant
van de menselijke psyche. Het element ‘donkerte’ speelt niet voor niets een opvallende
rol in de titels van deze boeken.
De donkere kamer is een aantal keren in verband gebracht met de traditie van de
dubbelganger, die immers vanaf de Romantiek regelmatig in literair proza opduikt.
M. Dupuis constateert dat er verwantschap is tussen de ‘psychomachische’ figuur
Dorbeck en de hoofdpersonen van enkele twintigste-eeuwse Nederlandse romans:
Van Oudhoorns Bastardier (Laatste dagen), Vestdijks Caroli (Een moderne Antonius)
of Lampo's Stiller (De komst van Joachim Stiller).2. Het oorspronkelijke van De
donkere kamer ligt, aldus Dupuis, ‘vooral in het heel bijzondere romantype dat
Hermans hier - uitgaande van de hem volkomen eigen paranoia-thematiek - heeft
weten uit te werken.’3.
Terecht constateert Dupuis dat Hermans' hoogst eigen thematiek verschilt van die
van de andere door hem genoemde schrijvers. Het verschil tussen zijn thematiek en
bijbehorende levensvisie en die van Conrad en Céline is veel geringer. Het verschil
is eerder gradueel dan structureel van aard. Vanuit dat perspectief is het boeiend
teksten van deze drie auteurs met elkaar te vergelijken.
In dit artikel wil ik de confrontatie ‘hoofdpersoon/schaduw-ik’4. nader belichten
bij de voornoemde boeken. De teksten vertonen, uitgaande van gelijksoortige
filosofische grondgedachte, verschillen die corresponderen met de verschillende
tijdvakken waarin de teksten geschreven zijn. Ik wil aantonen dat overeenkomsten
en verschillen in thematiek zich weerspiegeld zien in overeenkomsten en verschillen
in de confrontatie van de hoofdpersoon met diens schaduw.
W. Smulders merkt bij zijn interpretatie van De donkere kamer terecht op dat
kennis van het dubbelgangersmotief niet de sleutel tot de interpretatie van die tekst
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kan zijn.5. Het is eerder andersom: kennis van de interpretaties van verschillende
teksten kan leiden tot inzicht in het functioneren van het dubbelgangersmotief.

De hoofdpersoon
De belevenissen en gedachten van de hoofdpersoon worden in deze teksten
nauwkeurig weergegeven. De lezer krijgt regelmatig inzicht in onuitgesproken
gedachten van de hoofdpersoon, maar nooit in die van diens schaduw.
Aan boord van een schip dat stilligt op de Thames vertelt Marlow aan vier
medepassagiers over zijn belevenissen in Belgisch-Congo en zijn ont-
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moeting daar met Kurtz. Het verhaal is opgetekend door een van de toehoorders,
maar de anecdote zelf - de reis door de wildernis en de confrontatie - is sterk gekleurd
door Marlows eigen, onconventionele visie. Een voorbeeld daarvan is zijn invulling
van de termen ‘dark’ en ‘light’, die zich al uit bij zijn eerste opmerking wanneer hij
over London en omgeving zegt: ‘And this also [...] has been one of the dark places
on the earth’ (pagina 7). Regelmatig worden observaties ondergebracht in dat
begrippenpaar, dat onder andere correspondeert met de inlandse cultuur van Afrika
versus (valse) civilisatie.
Voyage houdt het midden tussen een levensbiecht en een scheldkanonnade. Vanaf
de eerste regel is Bardamu zelf aan het woord: ‘Zo is het begonnen. Ik had tevoren
nooit iets gezegd. Nooit’ (pagina 9). De hoofdpersoon zal ruim 600 pagina's lang
aan het woord blijven. Het verhaal van zijn belevenissen is doorspekt met aforismen
over de miserabele staat van de mensheid in het algemeen en die van hemzelf in het
bijzonder.
In De donkere kamer volgt een vertelinstantie het doen en laten van Osewoudt,
en niemand anders dan hem. De lezer weet dus niet meer over diens raadselachtige
dubbelganger dan Osewoudt zelf.
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
W.F. Hermans

De hoofdpersonen bevinden zich in de beginperiode van hun volwassen leven. Ze
zijn of voelen zich niet gebonden door maatschappelijke en sociale banden. Het
eerste gaat op voor Marlow en Bardamu; het laatste voor Osewoudt die niet erg
verantwoordelijk omgaat met vrouw, moeder en sigarettenzaak. De psychen komen
in zoverre overeen dat ze openstaan voor avontuur, zoals ze ook openstaan voor een
‘schaduw-ik’ met een beslissende invloed op hun levens. Er is echter wel verschil
in de manier waarop de hoofdpersonen tot hun avonturen komen.
Heart is daarover eenduidig: Marlow is een avontuurlijke matroos die bewust kiest
voor een tocht naar Belgisch-Congo: ‘At that time there were many blank spaces on
the earth, and when I saw one that looked particularly inventing on a map (but they
all look like that) I would point my finger at it and say: “When I grow up I will go
there”’ (pagina 5).
Bardamu's keuze verloopt op een andere, voor hem karakteristieke wijze. Aan het
begin van de roman bevindt hij zich met een vriend op een Parijs terras. De Eerste
Wereldoorlog is uitgebroken en de vrienden discussiëren over oorlog en
vaderlandsliefde. De vriend komt daarbij heel wat patriottistischer over dan Bardamu.
‘Juist op dat moment kwam de oorlog op ons af zonder dat we het merkten, en mijn
hoofd was niet erg helder meer’ (pagina 12). De vrienden kletsen nog wat over de
waanzin van oorlog en vaderlandsliefde wanneer het volgende gebeurt:
‘Maar laat me daar net voor het café waar wij zaten een regiment voorbij trekken
met voorop de kolonel op zijn paard, en hij zag er zelfs erg aardig uit en heel flink,
die kolonel! Ik sprong enthousiast op.
- Ik ga eens kijken of het echt zo is! schreeuwde ik Arthur toe, en weg was ik om
me te melden, in looppas nog wel.
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- Je bent belazerd Ferdinand [Bardamu]! riep Arthur terug, geërgerd, denk ik,
omdat die heldhaftigheid op alle mensen die daar naar ons keken, zo'n indruk
maakte’ (pagina 12).
Wat de hoofdpersoon doet contrasteert met wat hij zegt. Bardamu's werkelijke
beweegredenen blijven duister daar ze bedekt liggen onder een groteske situatie.
Waarschijnlijk is het Bardamu zelf ook onmogelijk zijn beweegredenen te
doorgronden.
De donkere kamer toont een nog ondoorzichtiger beeld. De eerste verzetsaktie
van Osewoudt wordt ingeleid door een opdracht van Dorbeck, een fy-

Vooys. Jaargang 10

143
siek sterk op hem lijkende Nederlandse officier. Tijdens de korte woordenwisseling
in Osewoudts winkel regent, stormt en bliksemt het terwijl de stroom is uitgevallen:
‘Ik heb weinig tijd. Ik heb je nodig. Je moet zorgen dat je dinsdagmiddag om kwart
voor drie in de stationswachtkamer van het station Haarlem bent. Hier.... (Dorbeck
pakte Osewoudt's hand en drukte er een zwaar voorwerp in) hier heb je een pistool.
Dat neem je mee’ (pagina 30).
Osewoudt accepteert de opdrachten van Dorbeck blindelings als de bevelen van
een superieur.
De verschillen in wijze van handeling illustreren het verschil tussen de hoofdpersonen.
Marlow maakt een bewuste keuze. Hij zal dat het hele verhaal door blijven doen.
Hij begeeft zich naar het donkerste hart van Afrika, symbool voor de donkere kant
van de psyche, maar hij keert wijzer van de tocht terug.
Bardamu's impulsieve, onlogische reakties vormen een leidmotief in het boek.
Zijn daden hebben te maken met een persoonlijke opvatting van het noodlot. Slechts
één keer vindt hij zijn geluk, bij zijn relatie met de hoer Molly in Amerika, maar ook
daarvan doet hij afstand (overigens pas nadat hij zijn schaduw Robinson weer tegen
het lijf is gelopen): ‘De natuur is sterker dan jezelf, dat is 't. We krijgen een rol
toebedeeld die we moeten proberen te spelen en daar kom je dan niet meer onderuit’
(pagina 383).
Osewoudt heeft volstrekt geen zicht op zijn verzetsdaden. Hij verricht ze in
opdracht van Dorbeck; hij wordt gemanipuleerd door de Duitsers of probeert zo nu
en dan iets op eigen houtje te ondernemen. Dat laatste resulteert steevast in
onzinnigheden of mislukkingen.

De situatie
De hoofdpersonen van deze teksten bevinden zich het grootste deel van de tijd in
‘dwangsituaties’, situaties dus die een enorme druk op de personen uitoefenen. Dat
heeft logischerwijs consequenties voor de handelingen en gedachten van die personen.
Marlow daalt af naar ‘the heart of darkness’, niet toevallig volgt Bardamu - na zijn
oorlogservaringen - dezelfde weg. In een vroege recensie van Voyage wijst
Lévi-Strauss op overeenkomsten en verschillen tussen beide situaties: ‘De Afrikaanse
beproevingen kunnen tot de betere - eerste klas passage's gerekend worden. Hoeveel
namen komen op bij het lezen van deze evocatie van kolonialisme? Conrad komt in
gedachten, maar een Conrad wiens poëtische, mysterieuze schaduwen zijn verhard,
gestold, met scherpe kanten, waar avonturiers eenvoudigweg exploiteurs en oplichters
zijn, de diefachtige allochtonen eenvoudigweg imbecielen, het verstand van de
Europeanen vervormd is door klimaat en exotische lucht, door een verrottende massa
alcohol, syfilis en koorts.’6. Het belang van de oorlog voor De donkere kamer is onder
andere dat communicatie moeizaam verloopt, zodat Osewoudt (en anderen) geen
algeheel overzicht hebben op de situatie.7.
Dwangsituaties lenen zich voor geweld. Soms is dit gecontroleerd, ‘noodzakelijk’
geweld; in deze teksten is het meestal zinloos geweld. In de drie boeken staan
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beklemmende voorbeelden van onheroïsche wreedheden. Het schokkende aan de
visie van deze teksten is dat de barbaarsheden die aan het licht komen in
dwangsituaties, niet als inherent aan de situatie, maar als inherent aan de menselijke
natuur zelf gezien worden. Vandaar dat oorlog ‘de normale staat van de mens is’.
Marlow weet dat, ‘since he had peeped over the edge himself’ (pagina 65). Zijn
waarheid is die van een gelouterde: ‘They [anderen] were intruders whose knowledge
of life was to me an irritating pretense, because I felt so sure they could not possibly
know the things I knew’ (pagina 66).
Bardamu formuleert een radicaal nihilisme: ‘Hoe langer je op dezelfde plek blijft
hangen, des te meer zie je de dingen en de mensen in al hun naaktheid; ze rotten weg
en beginnen speciaal voor jouw te stinken’ (pagina 338).
Osewoudt komt niet tot uitgesproken conclusies. Zijn preoccupatie met Dorbeck
maakt hem dat onmogelijk op het moment dat het verloop van zijn leven en zijn
situatie in de cel wel daartoe aanleiding gaf. Niettemin stuurt de roman de lezer in
de richting van een nog radicaler nihilisme: niet alleen is de mens zijn medemens
een wolf; doeltreffende communicatie tussen mensen is principieel onmogelijk.

De schaduw-ik
De handelingen van Marlow komen rationeel en logisch over. De handelingen van
Bardamu, en vooral van Osewoudt, lijken niet meer gestuurd door conventioneel
logische beweegredenen. Deze oplopende graad van vervreemding corres-
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pondeert met een oplopende graad van abstraktie van de schaduw-figuur en een
toenemende onmogelijkheid van de hoofdpersoon zich te handhaven in de wereld.
Marlow hoort in Afrika voor het eerst van Mr. Kurtz. Tijdens de reis naar diens
nederzetting in het donkere hart van Belgisch-Congo neemt zijn fascinatie voor Kurtz
toe. Bij aankomst blijkt de door iedereen briljant geachte Kurtz te zijn doorgedraaid.
Hij speelt dictator over de inlandse bevolking. Na enige complicaties wordt Kurtz
in de boot mee terug genomen en sterft tijdens de reis. Marlow is bij hem wanneer
hij sterft. Hij beleeft het failliet van diens levenswijze, gesymboliseerd door zijn
laatste woorden: ‘The horror! The horror!’ (pagina 64) Hoewel Marlows fascinatie
voor de krachtige persoonlijkheid Kurtz niet voorbij is, weet hij toch afstand te nemen
van hem. Hij komt tot een evenwichtig, zelfbewust oordeel: ‘This is the reason why
I affirm that Kurtz was a remarkable man. He had something to say. He said it’
(pagina 65). ‘I was anxious to deal with that shadow by myself alone’ (pagina 59),
kan in het kort de samenvatting van deze initiatietocht heten. Na die tocht is Marlow
iemand die zijn medemens scherper beziet, maar tot sociaal verkeer in staat blijft.
Dat toont de laatste anekdote, wanneer hij Kurtz' vriendin in bescherming neemt.
Hij beantwoordt haar vraag naar Kurtz' laatste woorden met: ‘The last word he
pronounced was - your name’ (pagina 71). ‘I could not tell her. It would have been
too dark - too dark altogether’ (pagina 72).
De aandacht die Robinson voor zich opeist in Voyage is geringer dan die van de twee
andere schaduw-figuren. Er zijn vele kritieken/beschouwingen over de roman
verschenen waar de naam Robinson niet, of incidenteel valt. Mijns inziens is dat ten
onrechte. De tekst kan bij eerste lezing overkomen als een ongestructureerde
uitbarsting van belevenissen en gedachten van Bardamu, nadere beschouwing toont
dat de roman zeer intelligent gestructureerd is.8.
Een structurerend element is bij voorbeeld dat Bardamu overal dezelfde soort
menselijke ellende ontmoet, in de oorlog, in Afrika, Amerika en Parijs en dat hij
daartegenover steeds dezelfde houding aanneemt. Hij toont zich in elke situatie, die
vorm krijgt door een nieuwe locatie9., weer optimistisch. Maar het is een optimisme
tegen beter weten in, een optimisme dat vanwege de omstandigheden - en vooral
door toedoen van de medemens - steeds weer omslaat in misanthropie. Bardamu
verhoudt zich tot de Ander als een soldaat tot een meerdere. De eeuwige verliezer
komt dan ook tot de conclusie: ‘een mens is nooit bang genoeg’.
Kurtz bevond zich onbeweeglijk in het oerwoud, Robinson duikt op de meest
uiteenlopende locaties op. In de oorlog voor het eerst, daarna in Afrika, Amerika en
Parijs zonder dat dit logisch verklaarbaar is. Bardamu's ontmoetingen met Robinson
zijn zuiver psychomachisch van aard. Als Bardamu zich kort in Amerika bevindt,
zegt hij tegen zichzelf: ‘Je moet eruit [...], weer de straat op. Misschien kom je
Robinson wel tegen’ (pagina 245). De lezer zal niet verbaasd zijn als de ontmoeting
tussen de twee Fransen in Amerika daadwerkelijk plaatsvindt.
Robinson (de eenzame? Crusoë) is een leermeester voor Bardamu: pessimistischer,
doortrapter, crimineler; maar evengoed een geboren verliezer en nog minder dan de
hoofdpersoon in staat een sociaal aangepast leven te leiden. Zijn invloed op Bardamu
is een andere dan die van de andere twee
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schaduw-figuren: Robinson veroorzaakt niet de reizen en het levenslot van Bardamu;
hij is er de verpersoonlijking van. Evenals de dood van Kurtz leidt de dood van
Robinson tot bespiegelingen bij de hoofd persoon. Bardamu is niet als overwinnaar
uit het gevecht met zijn schaduw te voorschijn gekomen, en de bespiegelingen zijn
heel wat somberder van aard. De briljante slotmonoloog waarmee het boek eindigt
is er één van een personage dat niet (meer) in staat is bevredigend met zichzelf of
zijn medemens om te gaan.
Het opduiken van Robinson is niet logisch verklaarbaar; Osewoudts dubbelganger
Dorbeck stelt de lezer voor nog grotere problemen. In oorlogstijd is Dorbeck voor
Osewoudt een concreet persoon. Na de bezettingstijd - in de tijd dat Osewoudt zich
moet verdedigen tegen de beschuldiging van landverraad - blijkt Dorbeck in het niets
te zijn opgelost. Het probleem waarvoor Osewoudt zich geplaatst ziet is een
ken-theoretisch probleem. Voor hem verwijst Dorbeck naar een Nederlandse officier
die hem in de oorlog verzetsopdrachten heeft gegeven. Maar zijn verhoorder
Selderhorst trekt het bestaan van Dorbeck in twijfel. Voor de psychiater Lichtenau
is Dorbeck een hersenspinsel van Osewoudt zelf: ‘Het kan zijn dat je toen, op
ogenblikken van grote vermoeidheid, gedacht hebt dat Dorbeck bestond, dat hij je
boodschappen stuurde achterop foto's geschreven enzovoorts, enzovoorts’ (pagina
317).
Concrete objecten, zoals het militaire pak van Dorbeck dat achterin Osewoudts
tuin begraven lag en een fotorol met daarop een foto van Osewoudt en Dorbeck
samen, laten de hoofdpersoon in de steek op het moment dat hij ze als bewijs wil
aanvoeren. Dupuis heeft gewezen op het psychomachische karakter van die
gebeurtenissen.10.
Aan het eind van De donkere kamer sterft niet de schaduwfiguur Dorbeck, maar
hoofdpersoon Osewoudt. Tijdens een wanhoopspoging aan zijn internering te
ontsnappen wordt hij neergeschoten. De problematische status van Robinson verdween
bij diens dood. Van Dorbeck weet de lezer aan het eind van de roman niet of hij dood
of levend is. Mede daardoor is het de lezer onmogelijk gemaakt te beslissen of
Dorbeck al dan niet bestaan heeft.11.

Besluit
Wanneer de teksten worden afgezet tegen de modernistische canon zoals die door
Fokkema en Ibsch beschreven is, springen overeenkomsten in het oog.
De dwangsituatie die dominant is in de hier beschreven teksten frustreert de idee
van vrije keuzemogelijkheid, een element dat Fokkema en Ibsch als essentieel zien
voor het modernistische personage. Van onthechting, bewustzijn en observatie kan
in dit soort situaties geen sprake zijn. Karakteristiek voor het modernistische personage
is ‘de losmaking uit het netwerk van materiële krachten en andere door omgeving
bepaalde faktoren’. Fokkema en Ibsch belichten deze ‘losmaking’ in relatie tot het
naturalistische personage dat beheerst wordt door wetten van ras, ‘moment’ en milieu.
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Céline 1936 door Gen Paul. Le Cri du jour, 16 mei 1936

Deze losmaking vereist een vrije wereld waarin de hoofdpersoon bij voorbeeld
zonder belemmering kan discussiëren en reizen. Andere (dwang)situaties zijn hiermee
uitgesloten, vandaar dat ‘de verwijzingen naar het oorlogsgeweld in modernistische
teksten over het algemeen summier en gering in aantal [zijn]’.12. De thematische
‘verruiming’ van het modernisme heeft dus ook zijn beperkingen. Ik zou dan ook
liever spreken
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van een ‘thematische verschuiving’.
De reizen die voorkomen in deze teksten wijken af van de reizen in modernistische
romans doordat deze reizen in minder vrijheid verlopen. Ook is het karakteristiek
voor deze reizen dat ze op metaforisch niveau symbool staan voor de psyche van de
hoofdpersoon. Deze personages ontdekten de duistere kant van het menselijk bestaan.
Sociale verhoudingen hebben in deze teksten vaak een hiërarchisch karakter: vrije
discussie wordt hierdoor onmogelijk. Degene die laag in de hiërarchie staat, zal zich
daar doorgaans eerder van bewust zijn. Bardamu en Osewoudt bevinden zich vrijwel
altijd in zo'n situatie. Dit geldt minder voor Marlow, maar zijn confrontatie met Kurtz
zorgt voor eenzelfde bewustzijn.
De hier beschreven teksten zijn niet modernistisch in engere zin. Ze zijn wél
modern, in die zin dat filosofische en psychologische ideeën uit eindnegentiende en
begin-twintigste eeuw hier een illustratie vinden in teksten die uitblinken door een
hechte vormgeving en een verrassende compositie.

Eindnoten:
1. Hierna zijn de titels afgekort met Heart, Voyage en De donkere kamer.
Voor het artikel zijn de volgende edities gebruikt:
J. Conrad, Heart of Darkness. London 1990.
L.-F. Céline, Reis naar het einde van de nacht (vertaling: E.M. Kummer). Amsterdam 1984.
W.F. Hermans, De donkere kamer van Damokles.
Amsterdam 1984.
Heart of dearkness is oorspronkelijk als novelle verschenen in de bundel Youth, A Narrative
and Two Other Stories (1902).
2. Zie: Michel Dupuis, ‘De donkere kamer van Damokles als psychomachie’. In: Verboden
Toegang. Essays over het werk van Willem Frederik Hermans gevolgd door een vraaggesprek
met de schrijver. Bezorgd door Wilbert Smulders. Amsterdam 1988, pagina 153.
3. Idem.
4. Ik heb gekozen voor de kleurloze benaming ‘schaduw’ omdat de verschillende uitwerkingen
van de constructie in de teksten geen specifiekere term toelaat (zoals antagonist, dubbelganger
of Über-ich).
5. W.H.M. Smulders, De literaire misleiding in De donkere kamer van Damokles.
Amsterdam/Utrecht 1983, pagina 133.
6. C. Lévi-Strauss, ‘Revue of Journey to the end of the night’. Vertaald en opgenomen in: L. Luce,
Céline and his critics. Saratoga 1986, pagina 40 (de vertaling uit het Engels is van mij).
7. Zie W.H.M. Smulders, De literaire misleiding in De donkere kamer van Damokles, pagina 162
en verder.
8. Vergelijk W.F. Hermans: ‘Bovendien is Voyage een roman van een soort als Multatuli er nooit
een geschreven heeft. Het verhaal bezit een hechte, zeer vernuftige structuur en veel “suspense”’.
In: ‘Céline’. Verschenen in: Ik draag geen helm met verderbos. Amsterdam 1979, pagina 115.
9. Veel locaties moeten mijns inziens symbolisch geïnterpreteerd worden. Zo gaat Bardamu als
roeislaaf van een galei van Afrika naar Amerika! Daar werkt hij een tijd in de Ford-fabrieken
te Detroit. In die tijd hét symbool van vooruitgang, mechanisatie en arbeidsvervreemding.
10. Zie M. Dupuis, ‘De donkere kamer van Damokles als psychomachie’, pagina 148.
11. Zie hoofdstuk IV van: W.H.M. Smulders, De literaire misleiding in De donkere kamer van
Damokles.
12. Idem, pagina 33.
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Trans
‘Opgegooid, van trans naar foren’
Hedwig Speliers

Amalia
Een levenscyclus
1
Vogels en verliefden vinden mekaar
in de armhoge opening van wolken in de trechers van de aarde
schuiven onder hun parende lichamen
de dorpen over hun dorpels door.
In vleugels en handen houden zij er
geschenken aan over. Boven de hoofden
uit licht en lucht blijvende aureolen.

2
Hoe het zaad in de lende zacht
de nachtzij van het lichaam zoekt
om te landen en geland langzaam
te glanzen tot een gebaar dat
uitgebaard geboorte wordt en
geboorte van het woord geboorte hoog in het geboomte zit de vogel
toeziende vanuit zijn nest te zingen.

3
Uit de vouw van wolken komt
het lang vertolkte: tederheid
herlichaamd aan de tijd gewijd.
De kringen uitgedijd, verbeid
door beiden wordt de aarde
van weeromstuit een waarde
voor wie drang aan dromen paarde.
Tuin en thuis voorgoed ontsluit.
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4
In de grote gebaren van de geboorte
zal een lichaam langzaam bijgekleurd volte, vallend uit het water van de warmte
en verlangen vleesverzadigd. Het landschap,
ingepakt in de lakens van de wolken,
wordt haar leeftocht. Daarin het gras
haar beide voetjes groent, zij groeit.

5
Uit je a's bloeit de nachtschade en
de nachtegaal, blauwdruk van het lied
dat binst de dag gezongen wordt want
wortelt in het bestaande. Bestand
met dit bestaan gesloten en lot
in het leven levende geworpen. Kind,
en lichaam, lang en langzaamaan
vergroeid van vlees naar naam.

6
De avondadem aan je naam verwant
wijl kalm de kleur van het behang
bloemen weelde spint waarin je
bescherming vindt. Het water wat
het raam besproeit vloeit buiten
je bereik en binnen het beginnen
van de moederhand, die bevende
vredig je ronde omtrek tekent.

7
Het marmer in je naam is voor
de vader in hoe de vader speels
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je lichaam in de lucht tot beeld
verheft en beitelende veredelt.
Zo ben je bij momenten eeuwig
en blijft je leeftijd weelde
geweven uit buitenwereldse
gewelven waarin feeën leven.

8
Jij plukt de zachtste letters uit
ons alfabet, zwellend lichaam
in het vlees dat om je groeit.
Daaruit klanken rapen bei je handen
en roepspier wordt je hals die reikt
in het rijk van je klaterende kamer.
Een eeuwigheid hou je hem stevig vast,
je speelgoedbeer een fijn fluwelen last.

9
Op de lei van je lichaam ligt de letter
licht als de l uit het licht van lente
die tussen wieg en wand geboren
buitenshuis zijn bloem begint en
aan de stam herboren takken wordt
uit het werkwoord sneeuwen stort de boomgaard in zijn vroegste groen
vraagt om de snoeihand die verzoent.

10
Een lichtvoetig verplaatsen
van voeten lichttoevend: engelen
zo noemen wij de engelen
met engelennamen als gabriël
en rafaël en de engel alfabet zij lijsten het meisje Amalia
in hun milde vlerkgeruis in.
De handjes bidt zij vleugeldicht.
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Op enkele centimeters na
lijkt zij ten hemel opgelicht.

11
De engel wordt vrouw met in het midden
het meisje, zij springt in het touw
van de toekomst en vlecht haar vlechten
en als ze scherp toeziet ziet ze God,
een door mensen messcherp gekwetste
gebaarde man met gebarsten monden
met een blik van blinkend traankristal
in de tijd dat de engel een vrouw wordt,
een meisje dat nog in het touw springt
met de vlek van haar vlecht in de wind.

12
Metamorforen - het lage landschap
omgevormd en van den beginne af
herboren. De dorpstoren, de hoeven
gaver in de ochtend dan tevoren
en de kinderen die keien rollen
uit de aardkorst daarin ondergronds
het kiemen plaats vindt, het kiemen
van het komend winterkoren. En ik,
de darwinman, loop in mist verloren.

13
Een traan op het glas en getaand
de stengel van de roos die sterft maar het bloeien ging vooraf,
de verwondering voor zij zich
aan de tijd verwondt. Salon,
tempel onder een verlicht plafon.
Een vrouw op vertraagde voet
bloeit in schaduwbeeld. En bloedt.
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Opgegooid, van trans naar toren als baat in de trompetten schalt,
herfst koren klanken in de voren
zamelt en kennelhonden op de sporen
van de ree dan is de dood bekend:
borstschot, geschrei van ver te horen
en de nek halsrekkende en transcendent.

Hedwig Speliers
Uit: Dietsche warande en belfort 137 (1992), 1.
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De engel alfabet
Amalia van Hedwig Speliers gaat over Amalia: over de geboorte en dood van Amalia
(dus over haar leven) en over haar naam. Er zijn veertien strofen, allemaal ongeveer
even lang (en even breed) en genummerd. In de laatste strofe sterft Amalia en met
het gedicht is het dan ook afgelopen, maar omdat de ondertitel Een levenscyclus luidt
en omdat het een beetje een mistig zo niet mystiek gedicht is én omdat het een mooi
gedicht is, kunnen we na elke lezing het beste maar weer vooraan beginnen.
In de eerst strofe is er sprake van verliefden die elkaar vinden en in de tweede
strofe wordt Amalia al verwekt en meteen ook maar geboren. Maar niet alleen Amalia
wordt geboren, er is ook ‘een gebaar dat/ uitgebaard geboorte wordt en/ geboorte
van het woord geboorte’. Hier lijkt een soort etymologie van het woord geboorte
gegeven te worden. Bovendien ontwikkelt ‘geboorte’ zich een regel later tot
‘geboomte’ waarin een vogel zit te zingen. Met Amalia gaat het precies zo. Weliswaar
heeft de tweede strofe het heel biologisch over zaad dat ‘zacht de nachtzij van het
lichaam zoekt’, maar in strofe 5 worden de eerste letters (of klanken) gegeven die
bijdragen aan het ontstaan van Amalia: de a's. Amalia wordt - om het maar eens
ondichterlijk te zeggen - opgebouwd uit twee verschillende soorten grondstoffen of
bouwstenen: uit letters (met hun bijbehorende klanken) en uit vlees en bloed. Zij
komt pas tot leven, volgens de laatste regel van de vijfde strofe, als haar lichaam en
haar naam aanelkaargegroeid zijn.
‘Het marmer in je naam’ uit de eerste regel van de zevende strofe is natuurlijk de
letter m. De naam heeft nu iets meer vorm en ook van het lichaam worden de
contouren zichtbaarder: het wordt ‘beitelende veredelt’.
Amalia ‘plukt de zachtste letters uit/ ons alfabet’ volgens strofe 8. De a en de m
heeft ze inmiddels geplukt en in de volgende strofe komt daar nog de l bij: ‘Op de
lei van je lichaam ligt de letter l/ licht als de l uit het licht van lente’. Alleen de i is
onvindbaar in dit gedicht, tenzij misschien in het ‘lichtvoetig verplaatsen/ van voeten
lichttoevend’.
Amalia wordt opgebouwd uit een aards element (vlees) en een hemels element
(naam). De verleiding is natuurlijk groot om voor vlees en naam respectievelijk
lichaam en geest (of zelfs ziel) in te vullen, maar misschien is dat wel helemaal niet
de bedoeling van Speliers. Met het aardse zijn we nog steeds wel min of meer bekend,
maar onze kennis over de hemel is sinds de dertiende eeuw een beetje weggezakt en
wordt hier door Speliers weer opgefrist. In de middeleeuwen bestonden er namelijk
(naast God) drie soorten wezens: dieren, mensen en engelen. Dieren hadden alleen
een lichaam, engelen alleen een ziel, en mensen hadden zowel een lichaam als een
ziel.
Twee engelen uit strofe 10 kennen we wel: ‘met engelennamen als gabriël en
rafaël’. Maar hier wordt ook nog een derde engel geïntroduceerd: ‘de engel alfabet’.
Met z'n drieën álijsten [zij] het meisje Amalia/ in hun milde vlerkgeruis in’. Amalia
is daarmee één van hen, althans, in het eerste stadium van haar bestaan. In de elfde
strofe ondergaat ze een metamorfose. Ze verandert van een engel in een vrouw ‘met
in het midden/ het meisje’.
In de twaalde strofe is Amalia definitief op aarde beland en zo te zien in een
landelijk Vlaams landschap. Het ‘lage landschap’ uit de eerste regel begint vlak na
de ‘metamorforen’. In ‘metamorforen’ zit natuurlijk de metamorfose van zonet, maar
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ook de metaforen waar de engel alfabet nu wellicht niet meer bij kan omdat de scène
verplaatst is van de hemel naar de aarde.
Daarna is het snel afgelopen met Amalia. Zij verwondt zich aan de tijd en bloedt
en sterft in de laatste strofe als een aangeschoten ree.
Amalia gaat behalve over de geboorte van Amalia misschien ook wel over de
geboorte van een gedicht. Het gedicht ontstaat uit klanken, dat wil zeggen, uit ‘de
zachtste letters uit ons alfabet’ in combinatie met veel beginrijm en binnenrijm. Er
zijn verschillende groepjes woorden die op deze manier min of meer op elkaar rijmen
en omdat ze rijmen lijken ze uit elkaar te ontstaan. In de vierde strofe komt bij
voorbeeld gras voor dat ‘haar beide voetjes groent, zij groeit’ en wat er in de negende
strofe ‘uit het werkwoord sneeuwen stort’ vraagt er even later om gesnoeid te worden.
Maar niet alleen worden de woorden uit elkaar geboren, ook de beeldspraak van het
geboren worden en opgroeien zelf ontstaat uit die rijmgroepjes.
Net zoals de naam Amalia eerst nog in de hemel is, bij de engelen, en naar de
aarde komt om één geheel te vormen met het lichaam en zo Amalia te maken is ook
het gedicht eerst in de hemel bij de engel alfabet en komt op papier terecht om daar
één geheel te vormen met de letters. En Speliers is de engel alfabet.
Désirée van Hattum
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De betovering van twaalfjarige meisjes en het bedrog van een oude
schrijver
Over de stijl van Vladimir Nabokovs Lolita
I can speak English, I learn it from a book ‘Manuel’ in Fawlty Towers

I
Vladimir Nabokov laat zich niet indelen. Hij is een Russische schrijver, maar niet
minder een Amerikaanse schrijver. Hij kan tot de modernisten gerekend worden,
maar is een van de voorlopers van het postmodernisme. Nabokovs werk vertoont
soms overeenkomsten met existentialistische literatuur, maar op die aantijgingen
reageert hij zelfverzekerd: hij was eerder en beter. In het voorwoord van ‘Terror’
(‘Urzhas’) meldt hij dat het verhaal ‘preceded Sartre's La Nausée, with which it
shares certain shades of thought, and none of thatnovel's fatal defects, by at least a
dozen years’.
Het is het medium dat hij bij voorkeur gebruikt om de pogingen tot canonisering
tegen te spreken: het pinnige voor- of nawoord. Vooral tegen
psychologisch-analytische interpretaties van zijn werk streed hij onvermoeid. Freud
is froid, ‘the Viennese witch-doctor’, die hem zelfs een hekel doet krijgen aan iets
onvermijdelijks als symboliek (uit het nawoord bij Lolita): ‘I detest symbols and
allegories, which is partly due to my old feud with Freudian voodooism and partly
to my loathing of generalizations devised by literary mythists and sociologists’:
iedereen die generaliseert kan op niets minder dan Nabokovs afschuw rekenen. En
daarom wordt tegen elke vergelijking geprotesteerd. Zelfs een vergelijking met de
werkelijkheid is hem niet welgevallig: ‘I am no more guilty of imitating “real life”
than “real life” is responsible for plagiarizing me’ (uit het nawoord bij Nabokov's
dozen). Hoe weinig Nabokov met de werkelijkheid te maken wil hebben, blijkt wel
uit het feit dat twee van de ‘verhalen’ uit de bundel Nabokov's dozen identiek zijn
aan twee hoofdstukken uit zijn ‘autobiografie’ Speak, memory.
Daarmee kan de literaire wetenschapper het doen. Wie durft nog?
Er zijn wel twee buiten-literaire kaders waarin Nabokov geplaatst kan worden, en
tegen welke hij niet protesteert, maar die lijken maar heel weinig over zijn werk te
verhelderen. Nabokov is een politiek vluchteling, maar (op uitzonderingen als
Invitation to a beheading en Tyrants destroyed na) daarvan zijn maar weinig sporen
in zijn werk terug te vinden. Nabokov is niet als politiek schrijver te lezen. Ook is
Nabokov een émigré-schrijver, iemand die uit zijn eigen taal en cultuur is verdwenen
en die veel moeite heeft zich een andere taal en cultuur eigen te maken. Veel
Nabokov-hoofdpersonen zijn émigré's, hebben dus dezelfde problematiek: het zijn
mensen ontheemd van hun taal en cultuur.
En dan? We weten waar Humbert Humert en Charles Kinbote vandaan komen,
maar maakt dat Lolita of Pale Fire begrijpelijker?
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Het heeft een opvallend nadeel, dat gebrek aan een handzaam kader: wie Nabokov
wil lezen, moet gewoon beginnen zonder dat zij weet wat haar te wachten staat. Het
heeft ook een belangrijk voordeel: wie Nabokov gaat'lezen, mag gewoon beginnen,
zonder dat zij weet wat haar te wachten staat.

II
Lolita werd gepubliceerd in 1955 en is Nabokovs meest succesvolle roman. Het was
geen eenvoudig boek om te schrijven: ‘a painful birth, a difficult baby’. Dit lijkt
merkbaar. Niet dat het Engels moeizaam of incorrect is - in tegendeel, en wie zou ik
zijn om dat te beoordelen. Het taalgebruik is juist zeer correct, degelijk, fraai, netjes.
En zorgvuldig, zeer zorgvuldig. Dit is de manier waarop Humbert Humbert (de
hoofdpersoon en verteller) mededeelt dat hij ‘ook niet weet hoe het allemaal is
gekomen’:
When I try to analyse my own cravings, motives, actions and so forth, I surrender to
a sort of retrospective imagination which feeds the analytic faculty with boundless
alternatives and which causes each visualized route to fork and re-fork without end
in the maddeningly complex prospect of my past.
Zo, dat staat. Ik zie voor me hoe de oude vlindervanger op het resultaat neerkijkt.
Goed gedaan, mooi geschreven - in een Engels dat niet van mensen komt, maar uit
boeken. En H. Humbert schrijft niet alleen op deze manier, hij praat ook zeer
zorgvuldig, tot ergernis van Lolita: ‘You talk like a book, Dad’.
Vladimir Nabokov laat Humbert het kokette Engels spreken van ie-
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mand die zichzelf Engels heeft geleerd, en trots is op het resultaat. I can write English,
I learn it from a book.
Dit was mijn eerste indruk. Maar ik moet ruiterlijk toegeven misleid te zijn. (De
oude vlindervanger kan tevreden zijn.) Want er zijn enkele plaatsen waar Humbert
Humbert zijn perspectief even afstaat. En dan verandert de stijl.
Humbert is gaan inwonen bij Charlotte Haze, vanwege haar dochter Lolita.
Charlotte jaagt op Humbert, Humbert op Lolita en de beide objecten van affectie
staan geheel onverschillig ten opzichte van hun bewonderaars. Humbert is te wanhopig
om dat op te merken, maar ‘the Haze-woman’ bereikt uiteindelijk de grens van haar
geduld en schrijft een brief. Deze brief is gesteld in een slordig,
‘halsoverdekop-Engels’ dat wemelt van de cliché's (‘I am a passionate and lonely
woman and you are the love of my life’; ‘Let me rave and ramble on for an teeny
while more’). Humbert is gergerd, maar niet verrast. Hij trouwt haar - dat is immers
de enige manier om Lolita te kunnen blijven zien. Hij sleept zich met gesloten ogen
door de huwelijkse plichten, de erotiek bestaat uit de gedachte dat zijn vrouw ooit
op Lolita geleken zal hebben. Hij maakt plannen de moeder te vermoorden om de
dochter voor zichzelf te kunnen hebben, maar durft niet. Het hoeft ook niet: de vrouw
ontdekt Humberts anders dan vaderlijke belangstelling voor haar dochter en loopt
geschokt en dodelijk verdrietig onder een auto. De afscheidsbrief vernietigt hij, in
de snippers leest hij nog: ‘...oh, my dearest, oh my...’; ‘...or maybe, I shall die...’.
Nabokov kan dus ook slecht Engels schrijven en er zal dus nog wel een andere reden
zijn voor het beheerste taalgebruik dan Nabokovs veronderstelde

Vlinders, gevangen door Nabokov

arrogantie. En die ligt - vanzelfsprekend - bij de verteller.
Humbert Humbert vertelt over zijn pedofilie, over zijn liefde voor ‘nymphets’ sommige uitzonderlijke meisjes tussen 9 en 13 jaar. Hij vertelt van leugens, bedrog,
verkrachting, moord. Zijn verhaal is geschreven als een pleidooi voor de rechtbank
(‘Ladies and gentleman of the jury’). En het is nogal een verhaal, dat hij te vertellen
heeft. Iedereen zal op voorhand tégen hem zijn en wil hij zijn verhaal kunnen vertellen,
dan zal hij zorgvuldig moeten zijn. De inleider van het boek, ‘John Ray, Jr., Ph.D.’
merkt ook al verbaasd op dat het verhaal nagenoeg vrij is van onwelvoeglijk
taalgebruik. Humbert moet zijn verhaal onder controle houden. En dat is hem wel
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toe te vertrouwen: wanneer er iemand is die zichzelf onder controle heeft moeten
houden, dan is hij het wel.
Wanneer moeder Haze dood is, heeft Humbert Lolita in feite voor zichzelf. Hij neemt
haar mee op een lange reis van motel langs motel en dan wordt Lolita een typisch
Amerikaans ‘on the road’-verhaal. Dat Humbert een buitenstaander is - evenals
Nabokov een Europese immigrant - maakt dat het typisch Amerikaanse met meer
afstand, verbazing, en daarom duidelijker, beschreven kan worden. Humbert gaat
niet down south, maar ‘dipped deep in ce qu'on apelle Dixieland’. Hij krijgt er zelfs
plezier in: ‘I derived a not exclusively economical kick from such roadsignes as
TIM-BER HOTEL, Children under 14 Free.’
Leugens, bedrog, verkrachting, moord, het zijn redenen tot voorzichtigheid, maar de
belangrijkste reden dat Humbert zo voorzichtig vertelt heb ik nog niet genoemd: de
kem van zijn oratio pro domo is de bewering dat Lolita hém heeft verleid. Vanuit
zijn perspectief: ‘Hardly had the car come to a standstill than Lolita positively flowed
into my arms’. Bovendien, zij lacht verleidelijk, zíj maakt toespelingen en daarom
- aan het slot van het eerste deel, wanneer ‘vader’ en ‘dochter’ ‘were technically
lovers’ - probeert Humbert de lezer te overtuigen van ‘something very strange: it
was she who seduced me’.
Dit gebeurt aan het eind van het eerste deel. Wat het moment van triomf en totale
bevrediging had moeten zijn, is meteen het begin van de mislukking: Humbert blijkt
‘not even her first lover’ te zijn. En dat verleidingsverhaal? Lolita barst in tranen uit
wanneer ze hoort dat ze haar moeder nooit meer zal zien. De ruzie wordt bijgelegd,
maar dat moest natuurlijk wel: ‘You see, she had absolutely nowhere else to go’.
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III
In het eerste deel van Lolita had Humbert zijn verhaal onder controle. Hij schreef
zijn verhaal zorgvuldig, corrigeerde zelfs zijn dagboek en stileerde daarmee ook het
verlies van controle: wanneer hij Lolita voor het eerst ziet, kan hij ook in zijn dagboek
niet uit zijn woorden komen. Ook na correctie ‘stottert’ hij: ‘Never in my life - not
even when fondling my children in France -never -’. Hij doet dit omdat hij weet dat
zijn arts over zijn schouder meeleest: ‘(I am writing under observation)’. Bovendien
schrijft hij alsof Quilty (die al dood is), Rita (de vrouw die de ondankbare taak heeft
Lolita te vervangen) en Lolita zelf (die in een ingeslapen dorpje, ver buiten Humberts
bereik woont) met hem kunnen meelezen. Humberts geestesgesteldheid wordt al
vroeg in het verhaal duidelijk, zeker wanneer de lezer beseft dat Humbert het is die
Quilty zal gaan vermoorden. Wanneer hij Who's who in the limelight leest, maakt
hij een fictief lemma over zichzelf:
Born 1935. Appeared (I notice the slip of the pen in the preceding paragraphe
[Humbert schreef: ‘disappeared’], but please do not correct it, Clarence) in The
Murdered Playwright. Quine the Swine. Guilty of killing Quilty. Oh, my Lolita, I
have only words to play with.
And so he plays with words. Soms wat kinderachtig (natúúrlijk is de naam van
Humberts remplaçant ‘Dick’, natúúrlijk woont hij in ‘Killer Street’), maar daarvoor
verontschuldigt Humbert zich: ‘I am not going very far for my pseudonyms.’
Zo probeert Humbert zich te redden, met woorden spelend om het verhaal te
beheersen. Maar hij gaat elke controle over het verhaal verliezen. Deel II is kort
samen te vatten: Met Lolita langs motels. Lolita gaat naar school en doet daar mee
met een toneelstuk. Later blijkt dat dit een fatale fout van Humbert was: met acteren
begint het bedrog: ‘it was really a matter of learning how to betray me’. Bovendien
leert Lolita hier de toneelschrijver Clarence Quilty kennen. Humbert neemt haar
weer mee voor het tweede deel van de tour langs motels. Lolita belandt in een
ziekenhuis, wordt daaruit ontvoerd en is voorgoed verdwenen: hij zal haar pas
terugvinden als ze de dertien jaar lang voorbij is.
Humbert trouwt, blijft zoeken - met behulp van de meest onwaarschijnlijke sleutels,
hij vindt uiteindelijk Lolita (ook getrouwd), hoort dat het Clarence Quilty was die
haar ontvoerde, gaat op zoek naar hem en vermoordt hem.
Humbert wordt slordiger. De in het begin van het verhaal extreem nauwkeurige
tijdsaanduidingen worden steeds vager, de overwegingen van de opgejaagde man
worden absurder, zijn paranoia groeit. Hij wordt achtervolgd door iemand die op een
zekere oom ‘Trapp’ lijkt en die na elk motel een andere auto heeft. De lezer is snel
geneigd te concluderen dat Humbert nu werkelijk de grens van zijn verstand heeft
bereikt, maar juist op het ogenblik dat Humbert zelf tot die conclusie komt, ‘I told
myself that we were not, and never have been followed’, wordt Lolita ontvoerd.
Humberts maniakale speurtocht is moeilijker te reconstrueren dan de ‘grotesque
journey’ die hij met Lolita had ondernomen. Hij raakt het spoor bijster. En de lezer
met hem.
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Humberts houding is dan ook veranderd. In het eerste deel merkt

hij nog op: ‘I am not a poet. I am only a very conscientious recorder’. Aan het slot
van het tweede deel is hij ‘poet’, en wil dat ook zijn. In de bijzonder fraaie en theatrale
scène, waarin Humbert Quilty vermoordt, moet de dronken toneelschrijver eerst nog
een gedicht van de op hol geslagen Humbert voorlezen. Het is geen best gedicht (een
vileine persiflage van T.S. Eliot's ‘Ash-Wednesday’), en ondanks zijn machtspositie
slaagt Humbert er nog in zichzelf voor gek te zetten. De situatie is bereikt waarin
zíjn Engels niet meer verzorgd is, waarin hij net zulke onzin schrijft als z'n vrouw
(‘The Hazewoman’) deed. Het is Humberts uiteindelijke verlies, maar het is het gelijk
van de vlindervanger.
Dat was mijn tweede indruk. Nabokov gaat zorgvuldig met stijl om, hij weet hoe en
wanneer hij welke registers kan gebruiken en doet dat met een beheersing een
moedertaalspreker waardig. Hij bewijst een bijzonder bekwaam schrijver te zijn.
Goed zo.
Maar er is nog een aspect aan het boek, het émigré-kader. Humbertis geboren in
Parijs uit Zwitserse en
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Frans/Oostenrijkse ouders, ging in Parijs naar school, in Londen naar college. Een
émigré! Engels is - evenmin als van Nabokov - zijn eerste taal. Daarom
verontschuldigt hij zich nu en dan voor zijn stijl. Dit verklaart waarom Lolita moppert
op Humberts ‘horribly careful English’. Na een zorgvuldig dubbelzinnig
geformuleerde tirade merkt Miss Pratt (Lolita's lerares) op: ‘I am always fascinated
[...] by the admirable way foreigners - or at least naturalized Americans - use our
rich language’. Wanneer hij in gesprek is met Charlotte Haze merkt hij niet zonder
ijdelheid op dat hun bekentenissen beïnvloed zijn door hetzelfde materiaal: ‘soap
operas, psycho-analysis and cheap novelettes, upon which I drew for my characters
and she for her mode of expression’.
Dit is ook nog wel verklaarbaar uit het verhaal, het perspectief en de benodigde
toon. Bekwame beheersing van een Groot Schrijver, er zou niets mis mee zijn als
Nabokov er niet zo nadrukkelijk blijk van geeft dit te weten. In het nawoord ‘On a
book entitled Lolita’ geeft hij expliciet toe wat hij wil: ‘I am trying to be an American
writer’ en Lolita is geschreven als een ‘love affair’ met de Engelse taal. Hij betreurt
het dat hij zijn moedertaal in de steek heeft moeten laten en dat hij geen andere keus
heeft dan zich te ‘behelpen’ in het Engels. Het is zijn ‘private tragedy’, maar veel
medelijden mogen we niet hebben: ‘it should not be anybody's concern’. Nou, dat
is het wel. Weer misleid.
Nabokov zou vermoedelijk genoegen scheppen in een beeld van de schrijver als
frivole, ongrijpbare vlinder en van de literatuurhistoricus als sukkelende oude man
die daar met een netje achteraan hobbelt.

IV
De lezer is waar de schrijver haar wil hebben. De lezer weet niet waar ze is: constant
misleid, heen geleid, terug gestuurd. Wie zich verdienstelijk wil maken, gaat het
Nabokovisme definiëren, en bespaart volgende lezers de reeks van misleidingen.
Maar helaas. Nabokov wil ook niet met zichzelf vergeleken worden. Amerikaanse
Nabokov bespreekt Russische Nabokov: ‘A rather artificial affair, composed a little
hastily, with more concern for the tricky plot than for imagery and good taste’
(voorwoord ‘A Nursery Tale’). De lezer rest alleen een volgend verhaal.
Bertram Mourits

Recepten
Uit: Reis om de dag in tachtig werelden van Julio Cortázar een recept
voor een pastei (van Edward Lear):
Men neme een zwijn, bindt het vast aan een paal en slaat het heftig, terwijl men
elders een massa van diverse ingrediënten bereidt waarvan het koken slechts wordt
onderbroken om verder te gaan met het afranselen van het zwijn. Als men er na drie
dagen nog niet in is geslaagd de massa en het zwijn tot een homogeen geheel om te
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vormen, kan men ervan uitgaan dat de pastei mislukt is, waarna men het zwijn zal
losmaken en de massa op de vuilnis zal gooien.
Uit diezelfde Reis een recept afkomstig uit De Wonderlijke geheimen
van Albertus Magnus:

Hoe krijg je een meisje zover dat ze in haar hemd danst
Men neme wilde marjolein, zuivere oregano, wilde tijm, verbena, myrteblaadjes,
samen met drie blaadjes van de noteboom en drie kleine scheuten venkel, een en
ander geplukt in de Sint-Jansnacht, in de maand juni, vóór zonsopgang. Droog alles
in de schaduw, vermaal het en haal het door een fijne zeef, en wil men dit aangename
spel spelen, blaas dan de pulver in de lucht waar het meisje zich bevindt zodat ze het
opsnuift, of laat het haar inhaleren als tabak, effect zal onmiddellijk volgen. Een
beroemde schrijver voegt er aan toe dat het effect des te zekerder zal zijn als je dit
ondeugende experiment uitvoert op een plek waar lampen branden die worden gevoed
met het vet van hazen of jonge bokjes.
Uit: Moskou op sterk water van Venedikt Jerofejef enkele cocktails:

Balsem van Kanaän
Gewoon maar wodka drinken, ook al doe je 't uit de fles, dat is niks, dat levert alleen
maar een kwijnende geest en veel overbodige drukte op. Wodka mengen met eau de
cologne, dat getuigt al van een zekere grillige fantasie, maar er is helemaal niets
pathetisch aan. Nee, maar sla nou eens een glas ‘Balsem van Kanaän’ achterover daarin vind je én grillige fantasie, én ideeën, én pathos, en bovendien nog een vleugje
van het metafysische.
Gedenatureerde alcohol - 100 gr.
Fluwelig bier - 200 gr.
Gezuiverde politoer - 100gr.
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En jawel, dan het je ‘Balsem van Kanaän’ (in de volksmond heet het ‘bruintje’) - de
vloeistof is ook werkelijk zwartbruin van kleur, het drankje is van een gemiddelde
sterkte en het heeft een koppig aroma. Nee, dat is geen aroma meer, dat is een hymne.
De hymne van de democratische jeugd. Het is echt zo, want in het binnenste van
iemand die deze cocktail heeft gedronken, gaan zich allerlei vulgaire eigenschappen
en duistere krachten ontwikkelen.

Tranen van een Komsomolmeisje
Iemand die gewoon maar wodka drinkt, behoudt én zijn gezonde verstand én zijn
ijzeren geheugen, of het omgekeerde gebeurt, hij raakt in één keer allebei kwijt. M
aar met de ‘Tranen van een Komsomolmeisje’ krijg je gewoon iets idioots: als je
geheugen daar honderd gram van zuipt, van die tranen, - hou je een geheugen als
een ijzeren pot, maar je gezonde verstand is foetsie. Drink je nog honderd gram, dan
sta je van jezelf te kijken: waar komt al dat gezonde verstand zo ineens vandaan? En
waar is dat ijzeren geheugen gebleven?...

Lavendel - 15 gr.
Verbena - 15 gr.
Berkelhaarwater - 30 gr.
Nagellak 2 gr.
Mondspoelmiddel - 150 gr.
Limonade - 150 gr.
Het aldus toebereide mengsel dient men twintig minuten te laten staan, af en toe even
omroeren met een takje kamperfoelie.

Kattepies
Dat is geen drank meer - dat is muziek der sferen. Wat is het allerschoonst op de
wereld? - de strijd om de bevrijding van de mensheid. Maar nog schoner is dit (schrijf
op):
Zjigoeljevski bier - 100 gr.
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Shampoo ‘Koopmansgenot’ - 30 gr.
Lotion tegen roos - 70 gr.
Middel tegen zweetvoeten - 30 gr.
Insectenverdelgingsmiddel - 20 gr.
Dit alles een week laten trekken in sigarentabak - en dan maar serveren...
Drink hem als de eerste ster aan de hemel verschijunt, en met grote slokken. Na
twee bokalen van deze cocktail voelt een mens al zó veel bezieling, dat iemand anders
rustig naar hem toe kan lopen en hem een half uur lang van anderhalve meter afstand
in z'n smoel kan spugen, hij zal geen kik geven.

Oproep
De redactie van Vooys roept haar lezers op voor Trans recepten uit literaire werken
in te zenden. Echt mooie recepten worden geplaatst, interessante recepten worden
bovendien door de redactie op ‘haalbaarheid’ getoetst. Voor dit nummer vond
Marie-José De Vries-Blasé uit Antwerpen vijf recepten.
De drie Moskouse cocktails wilden we wel uitproberen, maar omdat de meeste
ingrediënten hier niet verkrijgbaar zijn, vielen die af. Het recept van Albertus Magnus
kon pas in juni uitgevoerd worden. De deadline voor dit nummer was echter ergens
in mei dus dat ging ook niet door. Bovendien konden we het belangrijkste ingrediënt
maar niet te pakken krijgen. De keuze viel noodgedwongen op de pastei van Edward
Lear. Met Pasen toog de redactie naar Natuurpark De Hoge Veluwe. Het zwijn vingen
we met prei, lieve woordjes, en een lasso. Drie dagen sloegen we het beest. Drie van
ons waren om vegetarische redenen van ranselen vrijgesteld. Eén van deze drie
kookte, een ander notuleerde. De derde legde alles vast op video. (De video is
inmiddels in het bezit van Marie-José). Na drie dagen maakten we het zwijn los en
lieten we het in een droge sloot lopen. Daarna gingen we naar het Kröller Müller
museum. Op de terugweg hebben we nog pannekoeken gegeten. We hebben veel
plezier gehad.
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Plagiaat
Over een witte raaf, Orestes in Deense outfit en de nieuwste vinding
van Hewlett-Packard
Désirée van Hattum
Schilderijen kunnen vervalst worden: men zet de naam van een ander
onder zijn eigen werk. Literatuur kan geplagieerd worden: men zet
zijn eigen naam onder het werk van een ander. Maar is literair plagiaat
wel mogelijk? In technische zin? De vraag hoe ver plagiaat verwijderd
is van intertekstualiteit is een vraag naar of het wel mag. Maar los
van de vraag of het mag, kán het eigenlijk wel?
Plagiaat is volgens Van Dale synoniem met ‘gedachtenroof’ en ‘letterdieverij’, dat
wil zeggen, met ‘1. het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen
en deze laten doorgaan voor eigen werk’ en ‘2. van anderen overgenomen deel van
een geschrift’. Als we even het probleem terzijde schuiven wat precies ‘stukken’
zijn, zien we in ieder geval dat het woordenboek een materieel en een immaterieel
plagiaat kent. Op het eerste gezicht lijkt dat juist. Maar een woordenboek neemt zijn
betekenissen ook maar over uit de omgangstaal en vraagt zich - terecht natuurlijk niet af of die betekenisvolle woorden ook naar werkelijk bestaande dingen of zaken
verwijzen.
Om de vraag te kunnen beantwoorden of het mogelijk is een literair werk te
plagiëren is het noodzakelijk te weten wat de identiteit van een literair werk uitmaakt.
Wat maakt een werk nu juist tot dit werk? Er moet ook iets gezegd worden over vorm
& inhoud. Als er geplagieerd wordt, wat wordt er dan geplagieerd? En als blijkt dat
er inderdaad zoiets als plagiaat bestaat, welke rechten kan de maker van een werk
dan laten gelden? Heeft een schrijver genoeg aan de wet op het copyright of heeft
hij meer bescherming nodig?

De identiteit van een literair werk
‘Ein Ding ist mit sich selbst identisch.’ - Es gibt kein schöneres Beispiel
eines nutzlosen Satzes, der aber doch mit einem Spiel der Vorstellung
verbunden ist.
Ludwig Wittgenstein
In de schilderkunst zijn kunstwerken heel goed van hun vervalsingen te
onderscheiden. ‘Heel goed’ wil niet zeggen dat ze praktisch goed uit elkaar te houden
zijn, dat iedereen onmiddellijk kan zien of hij met een Vermeer of met een Van
Meegeren te maken heeft, maar dat men theoretisch een verschil kan maken tussen
werk van de een en van de ander. Van Meegeren was nu eenmaal niet Vermeer en
dát verschil telt blijkbaar voor ons.
Volgens de Amerikaanse filosoof Nelson Goodman bestaat er in de muziek, anders
dan in de schilderkunst, niet zoiets als een vervalsing van een bekend werk. Het
onderscheid tussen schilderkunst en muziek, wat betreft de mogelijkheid tot
vervalsing, geeft Goodman aan met de termen autografisch en allografisch. Een
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kunstwerk is autografisch als het mogelijk (en belangrijk) is te onderscheiden tussen
origineel en vervalsing. Een werk is allografisch als dat niet kan (en het er ook niet
toe doet). Deze termen verklaren overigens niets. Ze dienen slechts om de estheticus
in staat te stellen verschillende kunsten in twee groepen onder te brengen: vervalsbaar
en onvervalsbaar.
Schilderkunst is volgens die indeling autografisch. Het echt of niet-echt zijn van
een schilderij zit hem in de naam op het doek. Zelfs een exacte duplicatie van het
origineel geldt als niet-echt. Muziek is allografisch. Natuurlijk doet het er toe op
wiens naam een werk staat. Maar het manuscript van de componist is niet ‘echter’
dan een gedrukte versie ervan met de door de drukker gedrukte naam van de
componist erop. Ook literatuur is allografisch en dat heeft te maken met wat de
identiteit van een literair werk uitmaakt en dat is dus niet, volgens Goodman, de
naam op de kaft. Wat is dan wél de identiteit van een literair kunstwerk? Is dat elke
juiste of misschien wel de enig juiste interpretatie van dat werk? Dat wat constant
blijft bij een correcte vertaling? Zijn het de ideeën ‘achter’ het werk? Of gewoon de
letters op het papier?
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Interpretaties
De stelling dat een literair kunstwerk identiek is met een (of de) interpretatie ervan
houdt voor, bij voorbeeld, Ulysses in dat er net zo veel Ulysses' zijn als er
interpretaties van Ulysses zijn. ledere lezer maakt zijn eigen Ulysses. Tegen deze
opvatting heeft Goodman twee argumenten. Ten eerste, als iedere (juiste) interpretatie
als een afzonderlijk kunstwerk moet worden beschouwd, wat is dan nog het verschil
tussen interpretaties die we normaal gesproken als interpretaties van één werk
beschouwen en interpretaties die we als interpretaties van verschillende werken
opvatten? Twee Ulysses-interpretaties zouden dan net zoveel van elkaar verschillen
als een Ulysses-interpretatie van een Hamlet-interpretatie. Op de tweede plaats is het
juist kenmerkend voor literatuur dat het zo veel interpretaties toelaat. Maar als iedere
interpretatie een op zichzelf staand literair werk zou zijn, is die eigenschap van
literatuur daarmee verloren.

Vertalingen
De vraag of een literair werk geïdentificeerd zou moeten worden met een interpretatie
is, bij nader inzien, de vraag of er bij één tekst (de Hamlet-tekst bijvoorbeeld) meer
werken (Hamlet-interpretaties) horen. Bij vertalingen is het net andersom. Daar is
het de vraag of er bij één werk meer teksten horen. Als bij een vertaling van het
Engels naar het Frans de identiteit van een werk is gehandhaafd, als het in het Frans
nog steeds hetzelfde werk is, dan horen er bij dat ene werk twee teksten, een Engelse
en een Franse. Hier gelden eigenlijk nagenoeg dezelfde argumenten. Er moet
onderscheid gemaakt kunnen worden tussen verschillende vertalingen van één werk
(bij voorbeeld goede en slechte vertalingen) en verschillende vertalingen van
verschillende werken. Daarnaast zijn vertalingen, net zoals interpretaties interpretaties
zijn van een werk, vertalingen van een werk. Interpretaties en vertalingen zijn zelf
werken, eventueel zelfs literaire werken, maar ze zijn niet identiek met de werken
waar ze interpretaties of vertalingen van zijn.

Letters
De vraag rijst nu waarvan die interpretaties en vertalingen dan interpretaties en
vertalingen zijn. Goodman's simpele antwoord luidt: van een tekst. Maar dat roept
weer de vraag op wat dan de identiteit van een tekst uitmaakt. Wat maakt dat een
tekst deze tekst is en niet een andere? Volgens Goodman is ‘that identity [...] a matter
pertaining solely to the syntax of a language - to the permissible configurations of
letters, spaces, and punctuation marks - quite apart from what the text says or
otherwise refers to’ (Goodman 1988, p. 58). Wat wordt geïnterpreteerd en vertaald
zijn literaire werken of, wat bij Goodman hetzelfde is, teksten. Het enige wat dan
ook nodig is om een literair werk te identificeren is ‘to verify the spellingø en oom
een literair werk te maken ‘to spell correctly’ (Goodman 1976, p. 116).
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Een tekst is een inscriptie in taal. De identiteit van een tekst, van een literair werk,
hangt dus ook van de taal af. Eénzelfde configuratie van letters, spaties en interpunctie
is in een andere taal een andere tekst. Goodman illustreert dat met het woordje chat.
In het Engels heeft chat niet alleen een andere betekenis dan in het Frans, het heeft
daarin ook een andere syntactische rol. De identiteit van een literair werk heeft dus
twee componenten: de identiteit van de taal en de syntactische identiteit binnen die
taal.
Een literair werk is volgens Goodman dus niet identiek met zijn interpretatie en
ook niet met ‘iets’ dat constant blijft onder verschillende vertalingen. Een literair
werk kan alleen geïdentificeerd worden door te kijken naar de volgorde van letters,
spaties en leestekens. Dat die letters woorden vormen en die woorden zinnen en dat
die zinnen iets te betekenen hebben, dat wil zeggen, voor interpretatie en vertaling
vatbaar zijn, is niet van belang bij het vaststellen om welk werk het gaat.

Ideeën
De esthetica-filosoof Peter Karlen is het niet met Goodman eens. Karlen vindt de
letters die met elkaar een literair werk constitueren wel belangrijk voor de identificatie
van dat werk, maar belangrijker zijn volgens hem de ideeën ‘achter’ het werk. Aan
een (literair) kunstwerk zijn drie aspecten te onderscheiden: de ideeën (ideas), hun
compositie (patterning) en de uitdrukking (expression) van de ideeën en de
compositie. Onder ideas worden de thema's, de emoties en de (morele) principes in
het werk verstaan. Met patterning wordt bedoeld: de structuur en ontwikkeling van
deze ideeën in termen van plot en personages. In de expression tenslotte wordt het
skelet van de structuur van vlees
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en bloed, dat wil zeggen, van zinnen (en woorden en letters) voorzien.
Een literair werk heeft volgens Karlen dus een materiële en een immateriële kant.
De expression levert (‘letterlijk’) materiaal aan om de ideeën te laten klinken, terwijl
die ideeën zelf alleen ‘in het hoofd’ van de schrijver of de lezer zitten. Patterning
bevindt zich een beetje tussen het materiële en het immateriële in. De structuur en
de ontwikkeling van een verhaal zijn aan de ene kant materieel: de personages zijn
die en die, zien er zus of zo uit en doen dit of dat en de plot verloopt zo en niet anders.
Maar er zit ook een immateriële kant aan een verhaal en die wordt bijvoorbeeld
zichtbaar bij verfilmingen. Een verhaal dat uit een boek op een doek is overgebracht
is door de regisseur opnieuw gematerialiseerd, maar wat gemeenschappelijk is op
papier en film is immaterieel.

Copyright
Het is nutteloos om te zeggen dat een ding met zichzelf identiek is, zegt Wittgenstein.
Inderdaad. Maar het is natuurlijk niet nutteloos om na te gaan wát dan precies dat
ding is dat identiek is met zichzelf. Wélk ding is een bepaald literair werk? (Let wel,
de vraag is niet: wat is een literair werk voor een ding?)
Waar Goodman de identiteit van een literair werkziet in (slechts) de materiële
aspecten van dat werk heeft Karlen ook oog voor de immateriële kanten van kunst.
Kunstwerken moeten volgens Karlen geïdentificeerd kunnen worden om uit te kunnen
maken wie de eigenaar ervan is. Onder eigenaar wordt dan uiteraard niet de persoon
verstaan die recht heeft op het kunstwerk omdat hij het rechtmatig heeft verworven
(bij voorbeeld gekocht of gekregen), maar degene die er recht op heeft omdat hij het
heeft bedacht of gemaakt. De laatste is ook de houder van het copyright. De houder
van het copyright heeft een bepaald recht ten opzichte van andere personen, maar en dit is volgens Karlen de hamvraag 197 in verband met welk ding? Het ding waar
de copyrighthouder zijn rechten op kan laten gelden is volgens Karlen in ieder geval
niet het manuscript of, bij voorbeeld, een exemplaar van de eerste druk. De kunstenaar
blijft ook eigenaar van zijn werk als het manuscript of de hele gedrukte oplage
verloren gaan.
De wet op het copyright biedt de schrijver volgens Karlen onvoldoende
bescherming tegen diefstal. Het copyright beschermt alleen de letterlijke tekst. Daarom
pleit Karlen voor de erkenning van een zogenaamd property right dat het stelen van
ideeën zou moeten tegengaan. Filmrechten moeten tenslotte ook gekocht worden.
En hoewel hij de praktische (en theoretische) bezwaren ervan onderkent, zou Karlen
dat property right het liefst wettelijk erkend zien, naar voorbeeld van het octrooirecht.
Elk identificeerbaar idee kan in een octrooi vastgelegd en beschermd worden. En
met wetenschappelijke ideeën, uitvindingen, lukt dat ook wel want die kunnen
opgeschreven worden. Maar identificeer maar eens een literair idee. Karlen zegt dan
ook dat een korte schets van Hamlet het idee er achter niet zal beschermen. ‘More
is needed than Orestes in Danish garb’ (Karlen, p. 189).
En hier komt Karlen in de problemen. Ideeën zijn volgens Karlen een wezenlijk
bestanddeel van literatuur. Maar wat is een idee voor een ding? En ook al is een idee
geen ding, waaraan is het te herkennen? En is een idee zonder jas aan (Deens of niet
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Deens) te identificeren? Orestes in Deenseoutfit is volgens Karlen niet genoeg om
het Hamlet-idee te identificeren, laat staan te beschermen. De volledige Hamlet-tekst
is weer te veel. Al die bomen maken het bos onzichtbaar. Karlen wil idea en
expression, inhoud en vorm, in een literair werk kunnen (onder)scheiden om het
eerste te kunnen beschermen. De vraag is of dat mogelijk en wenselijk is. Misschien
helpt het als we kijken naar hoe in een roman (of novelle of kort verhaal) en hoe in
een gedicht vorm en inhoud zich tot elkaar verhouden.

Het verhaal in de roman
Het verschil tussen proza en poëzie (een stijlverschil) of tussen romans en gedichten
(een genreverschil) is het eerst zichtbaar aan de bladspiegel. Proza is opgebouwd uit
zinnen en poëzie uit regels. Er zijn natuurlijk ook mengvormen. Baudelaire schreef
enkele prozagedichten waarvan na lezing wel duidelijk is dat het prozagedichten
zijn, maar niet waar hem dat nu precies in zit. Venedikt Jerofejev schreef een gedicht,
Moskou op sterk water, dat ingedeeld is in hoofdstukken, dialogen bevat en zelfs een
grafiekje maar dat toch echt een gedicht is.
Maar er is nog een verschil. Een kenmerk van een roman (novelle, kort verhaal)
is dat het verhaal ervan kan worden naverteld, verfilmd of voor toneel bewerkt en
dan toch als verhaal herkenbaar blijft. In literatuurwetenschappelijke termen: de
story, fabula of histoire blijft constant terwijl het me-
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dium varieert. Onder story wordt in de literatuurwetenschap verstaan: ‘a
chronologically-ordered deep structure representation of all the primary and essential
information concerning characters, events and settings, without which the narrative
would not be well formed’ (Toolan, p. 12-13). Deze deep structure komt sterk overeen
met Karlens patterning. Bovendien lijkt Karlens wens dat het immateriële (ideeën,
plot, personages) van het materiële (zinnen, alinea's, hoofdstukken) losgemaakt zou
moeten kunnen worden om beschermd te worden literatuurwetenschappelijk vervuld
te worden. De literatuurwetenschapper Michael Toolan, die zich daarbij beroept op
één van de grondleggers van de theorie over narrativiteit, Vladimir Propp, beweert
namelijk dat ‘the basic stuff of narrative [is] medium-independent’ (Toolan, p. 12).
De programma's van Karlen en Toolan lopen parallel. Beiden proberen in een
literair werk constanten (idea respectievelijk story) en variabelen (expression
respectievelijk medium)aan te wijzen. Orestes in verschillende jasjes. Hun theorieën
mogen er dan anders uitzien, de diepe overeenkomst tussen Karlen en Toolan is
natuurlijk dat beiden proberen te voorkomen dat iemand er achter komt dat literatuur
een hoopje kleren is zonder keizer erin.

De raaf in het gedicht
Er zijn gedichten waarvan het verhaal naverteld kan worden. Soms is dat een spannend
verhaal zoals dat van The Raven van Edgar Allan Poe dat uit achttien strofen bestaat
en waarvan de eerste en de vierde hieronder volgen:
‘Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door “'t is some visiter,” I muttered, “tapping at my chamber door Only this and nothing more.”
[...]
Presently my soul grew stronger; hesitating then no longer,
“Sir,” said I, “or Mdam, truly your forgiveness I implore;
But the fact is I was napping, and so gently you came rapping,
And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door; That I scarce was sure I heard you” - here I opened wide the door Darkness there and nothing more.’

Het verhaal gaat zo: er wordt geklopt. De ‘I’ is in gepeins verzonken (over ‘the lost
Lenore’) en reageert daarom niet meteen. Uiteindelijk doet hij toch de deur open.
Eerst ziet hij niemand en hoort hij alleen een soort gefluister: ‘Lenore!’ (‘Merely
this and nothing more’). Dan ziet hij de raaf en vraagt naar diens naam waarop deze
antwoordt: ‘Nevermore’. En dat antwoord geeft hij verder op alle vragen die de ‘I’
hem stelt tot die er radeloos van wordt.
Dit verhaal is een sprookje. De raaf van deze tekst is geen ‘echte’ raaf maar een
sprookjesraaf en de werkelijkheid van dit verhaal is niet de fysieke werkelijkheid
maar een sprookjeswerkelijkheid. Het woord raven in de tekst verwijst naar een raaf
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buiten de tekst, naar een werkelijke raaf, een heuse fictieve raaf. Omdat deze raaf
onafhankelijk van deze tekst kan bestaan kon dit gedicht ook verfilmd worden. Het
verhaal bleef hetzelfde maar het medium werd anders.
Een heel andere raaf komen we tegen in het gedicht ‘Een witte raaf’ van Hans
Faverey:

Een witte raaf
op een witte walvis;
een waarnemend subject,
gepostuleerd; geen water,
laat staan zout water-. Elkaar
voortdurend bijsturend, feedback, moeten zij maar zien
hoe zich uit deze tekst
te verwijderen.

De raaf van deze tekst is ook niet ‘echt’ maar ook weer niet fictief. Het is een tekstuele
raaf. Net als de walvis is hij gepostuleerd door de dichter. De walvis in het gedicht
is minder verwant aan een ‘echte’, fysieke walvis dan aan een walvisplaatje in een
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encyclopedie. Zo'n walvis in een encyclopedie ligt ook niet in het water (laat staan
in zout water) maar op papier. Raaf en walvis zijn voor hun bestaan op elkaar
aangewezen alleen al omdat ze samen in deze tekst gevangen zitten. En ze moeten
maar zien hoe ze daar uit komen. Dit gedicht kan onmogelijk in een ander medium
gegoten worden. Hier geldt dat the medium is the message.

Plagiaat
Aber wie, kann ich denn nicht sagen ‘Mit “abrakadabra” meine ich
Zahnschmerzen’? Freilich; aber das ist eine Definition; nicht eine
Beschreibung dessen, was in mir beim Aussprechen des Wortes vorgeht.’
Ludwig Wittgenstein
Nu weer terug naar de vraag of literaire werken geplagieerd kunnen worden. Volgens
Goodman (die overigens geen rechtstreekse uitspraak doet over plagiaat maar alleen
zegt dat literatuur niet - althans niet op de manier van schilderijen - te vervalsen is)
is een literair werk alleen materieel identificeerbaar. Dan is ook wat daaruit gestolen
word t hoogstens materieel identificeerbaar. Plagiëren is niets meer of minder dan
kopiëren. Literaire ideeën kunnen niet los van de zinnen waarin ze huizen worden
overgeplaatst. Goodman's opvatting wordt in ieder geval geruggesteund door de
uitvinders van de plagiaatdetector. In de wetenschapsbijlage van NRC-Handelsblad
stond een bericht dat was overgenomen uit Science van 6 december:
‘[...] De bekende wetenschappelijke fraude-onderzoekers Walter Stewart en Ned
Feder van de National Institutes of Health in Washington hebben een instrument
ontwikkeld om plagiaat op te sporen: een computerprogramma dat teksten scant en
op kwantitatieve basis vergelijkt, ofwel een plagiaatdetector. Het principe van de
detector is eenvoudig. De pagina's van de te vergelijken teksten (wetenschappelijke
artikelen, leerboeken, enz.) worden één voor één in Hewlett-Packard scanners
ingevoerd, waarna het programma het percentage identieke strengen van 30 letters
uitrekent. Dit overlappingspercentage wordt door Stewart en Feder uitgedrukt in een
door hen nieuw geïntroduceerde eenheid, de freeman, genoemd naar een arts die
recentelijk van plagiaat werd beschuldigd. Een waarde van 1 freeman betekent dat
de twee
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vergelijken teksten 100% identiek zijn. Stemt slechts een tiende van de teksten
overeen, dan bedraagt de overlap 100 millifreeman.’ (NRC, 6 februari 1992).
Materieel plagiaat is dus mogelijk en schrijvers kunnen daar (nu nog beter!) tegen
beschermd worden. Maar volgens Karlen kunnen ook ideeën, plots, personages,
structuren, principes en thema's van een roman of ‘verhalend’ gedicht, en dat zonder
(een deel van) de tekst te kopiëren, gestolen worden. En Karlen heeft Van Dale achter
zich. Schrijvers moeten volgens Karlen tegen deze diefstal van het immateriële
beschermd worden. Maar geen enkele verzekeringsmaatschappij verzekert tegen
diefstal van dingen die pas na de diefstal omschreven (kunnen) worden en die de
verzekerde bovendien niet eens kwijt is! En wat is er trouwens immaterieel aan
gedichten zoals dat van Faverey? Hebben ze een plot? Zit er een idee achter? Stel
dat we de eerste drie regels van Faverey's Een witte raaf vervangen door:
Een roze raaf
op een dode walvis;

of door:
Een verlegen flamingo
op een verkouden dolfijn;

Hebben we dan het idee te pakken of hebben we
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een plagiaat gepleegd van, pakweg, 787,88 millifreeman? Het is duidelijk: dit gedicht
is een ding, dus puur materieel.
De bewering dat er ideeën ten grondslag liggen aan romans, novellen, verhalen
en gedichten is gelijk aan de stelling dat er recepten zijn voor romans, novellen,
verhalen en gedichten. Net zoals een wetenschappelijk idee waarvoor octrooi is
verleend een recept is voor een produkt zou een literair idee in staat zijn literatuur
te genereren! Maar zo werkt kunst niet. Kunst verdraagt zich niet met seriewerk.
Over materieel plagiaat lijkt iedereen het eens te zijn: dat bestaat en het is niet
netjes. Over immaterieel plagiaat zijn er verschillende intuïties: of dat bestaat lijkt
af te hangen van de vraag of er ideeën achter een literair werk zitten. Zij die willen
verdedigen dat er ideeën achter een literair werk zitten moeten kunnen expliciteren
wat ideeën zijn. Een definitie verzinnen of een synoniem bedenken volstaat niet. Dat
is alleen maar woorden voor woorden ruilen - dat levert geen winst op.
Tot nu toe werd steeds (door Karlen) gedaan of alleen de inhoud van een literair
werk voor plagiaat in aanmerking komt. De vraag of (ook) de stijl van een werk
nageaapt kan worden krijgt van hem nauwelijks aandacht en dat is natuurlijk een
ernstige omissie. Weliswaar vermommen schrijvers zich niet zo vaak als een collega,
maar als de schrijver zo nodig wettelijk beschermd moet worden moet misschien in
plaats van de vraag naar de identiteit van een literair werk eerder de vraag naar de
identiteit van de schrijver gesteld worden.
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Coltrane's Cosmic Music
Jochem C. van Oortmerssen
De invloed van John Coltrane (1926-1967) op de generaties jazz- en rockmusici
die na hem kwamen is moeilijk te overschatten. Een essay over hoe deze fameuze
saxofonist de westerse jazz- en rockmuziek beïnvloedde.
José Ortega di Gasset stelde in zijn essay ‘The Dehumanisation of Art’ (1925) dat
de kunst na 1900 leed aan een geleidelijke verdwijning van het menselijke element.
Hij dacht, net als andere denkers die na de eeuwwisseling opgang deden, dat (de
opkomst van de) technologie esthetische implicaties kon hebben. Deze tendens zou
zich onder meer uiten in het vermijden van ‘levende vormen’ in de kunst; de opvatting
dat een kunstwerk niets meer is dan een kunstwerk, dat geen transcedente
consequenties heeft. Over de vroeg twintigste-eeuwse muziek schreef Gasset dat
deze ontdaan was van persoonlijke gevoelens. De kunstenaars hadden haar tot een
‘objectiviteit’ gevormd.
De overweldigende invloed van het minimalisme in de populaire muziek en de
opkomst van de verschillende soorten achtergrondmuziek - in de lift en bij de tandarts
- laat zien dat deze tendens niet alleen bestaat bij serieuze componisten. Het is een
uiting van de totaal veranderde esthetische gevoeligheid in de twintigste eeuw.
In het licht van de door Gasset waargenomen tendens lijkt de opkomst van de jazz
wat reactionair. Sinds Louis Armstrong plaatst vrijwel ieder aspect van de jazz het
menselijke element naar de voorgrond. Het sterkst blijkt dit wel uit de verwerping
van het verschil tussen compositie en uitvoering, zoals dat bestaat in de westerse
muziektraditie, op enkele uitzonderingen na. De componist schrijft de muziek, die
vervolgens door de uitvoerend musicus wordt geïnterpreteerd. De jazzmusicus is
daarentegen tegelijkertijd schepper en interpretator, solist en begeleider.
Er is al vaak geprobeerd een definitie, of tenminste een omschrijving van het begrip
jazz te geven. Maar omdat de jazzmuziek steeds boogt op een zeer uitgebreide traditie
en kiest uit een enorm arsenaal aan stijlen, blijkt zulks onmogelijk. Wie toch een
definitie geven wil, kan in de ontwikkeling van de jazz een ‘bottom line’ vinden.
Rond de eeuwwisseling ontwikkelde de jazz zich uit de ontmoeting tussen het
muzikale gevoel van zwart Afrika en de muzikale techniek van Europa. In deze
symbiose nam het Europese element een steeds belangrijkere plaats in. Vernieuwende
jazzmusici zochten steeds naar voorbeelden uit de westerse muziekgeschiedenis om
hun harmonische, compositorische en polyfone inzichten te vergroten. De
ragtime-pianisten, bij voorbeeld, waren goed op de hoogte van de negentiende-eeuwse
Europese pianomuziek. Musici uit New Orleans stonden bloot aan Franse
opreamuziek, Spaanse muziek en koperensembles. In de twintiger jaren ontdekten
Bix Beiderbecke en zijn medemusici van de Chicagostijl de muziek van Debussy.
Sommige grote arrangeurs van de swingstijl bestudeerden de orkestratie van
symfonische muziek uit de late romantiek. Ook blijken er overeenkomsten te zijn
tussen bigband-arrangementen en de concerto grosso-stijl uit de barok. Stravinsky
merkte dit al op, en hij maakte er artistiek gebruik van in zijn compositie Ebony
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Concerto, die op 25 maart 1946 door de Woody Herman big-band in Carnegie Hall
gespeeld werd.
Dit werk is één van de voorbeelden van jazzreceptie in westerse composities van
deze eeuw. Toen de jazzgeschiedenis bij de cool jazz was aangeland - die werd
beïnvloed door Bach en contrapunt -, hadden de jazzmusici bijna alle Europese
muziek van barok tot en met Stockhausen gebruikt. De free jazz moest verder om
zich heen kijken om zich met nieuwe muzikale indrukken en opvattingen te voeden.
De rol van de Europese muziek als (enige) voedingsbodem was uitgespeeld. Vanaf
dat moment werden zwarte jazzmicisi zich meer en meer bewust van hun Afrikaanse
afkomst. In de Afrikaanse cultuur, zo beseften zij, was ook hun muziek geworteld.
Deze musici begonnen de exclusiviteit van de westerse muzikale beïnvloeding te
zien als een ‘overblijfsel van een koloniaal denken’.
De muzikale ontdekking van de Derde Wereld vond plaats in een tijd dat de musici
steeds sociaal-
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‘John felt that music was like the universe... You look up and see the stars but beyond them are many
other stars. He was looking for the stars you can't see.’ McCoy Tyner. Foto: Idzard de Jong

bewuster werden en een culturele solidariteit voelden met de Derde Wereld. De
wereldmuziek die hieruit in de jaren zestig voortgekomen is, is in de laatste jaren
ook in de popmuziek een belangrijke factor geworden. Men neemt dan ook aan dat
het
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hier om een blijvende ontwikkeling gaat, die inherent is aan een nieuw bewustzijn
in de hedendaagse wereld.
Gedurende de laatste decennia heeft het westen ook de Indiase muziek ontdekt. De
Duitse musicoloog Gerhard Nestler schreef over deze ‘éénstemmige muziek met een
onbegrensde toonhoogte en met haar grote reeks tussenliggende tonen en boventonen’
dat zij ‘een bredere basis voor expressie [heeft] dan de polyfone muziek met haar
begrensde toonhoogte en intervalstructuur, zoals die van de traditionele muziek.’
‘In de slotanalyse is zulke muziek onhoorbaar,’ schreef Nestler, ‘wat we horen is
het symbool. Het symbool wordt gevormd door de noten die men koos uit de weelde
van tonen, die worden verschaft door het universum. Dergelijke muziek groeit uit
de polaire spanning tussen het hoorbare en het onhoorbare.’ Het Indiase toonstelsel
is bijna tweemaal zo uitgebreid als dat van onze getempereerde muziek, en er wordt
door de musici algemeen uitgegaan van 22 shrutis (microtonen).
De toename van de belangstelling voor Indiase muziek kwam tot uiting in het feit
dat musici als Ravi Shankar en Ali Akbar Khan ‘sterren’ werden op de internationale
concertpodia, maar vooral in het feit dat verschillende westerse musici de Indiase
muziek begonnen te bestuderen en verschillende aspecten ervan integreerden in hun
eigen musikale ‘taal’. De belangrijkste aanzet tot deze ontwikkeling werd gegeven
door de grote jazzmusicus, de tenor- en sopraansaxofonist John Coltrane (1926-1967).
Coltrane's invloed op de generaties jazz- en rockmusici die na hem kwamen is moeilijk
te overschatten. Volgens de Amerikaanse muziekcriticus Ralph Gleason verplaatste
Coltrane het muzikale bewustzijn van de jonge mensen uit de westerse wereld van
Amerika naar Azië.
Een kenmerkend verschil tussen de Indiase muziek, een groot deel van de Coltrane's
muziek en veel jazz van na 1960 enerzijds en de traditionele westerse muziek
anderzijds, bestaat in het modale karakter van de Indiase muziek en de daaraan
verwante muzieksoorten. Het begrip modaliteit zorgt nogal eens voor verwarring.
Modale muziek heeft als basis één of enkele modale toonreeksen, ‘moden’, die de
melodische en harmonische inhoud bepalen. De westerse muziekgeschiedenis is tot
en met de renaissance bepaald door de - klassieke - moden, zoals bij voorbeeld de
dorische, frygische en mixolydische mode, die uit dezelfde onderlinge toonsafstanden
zijn opgebouwd als de majeurladder, maar respectievelijk de tweede, derde en vijfde
toon van deze ladder als tooncentrum hebben, zodat de twee diatonische halve tonen
- in C majeur tussen e-f en b-c - op een andere plaats vallen in relatie tot dit
tooncentrum. Evenals de componisten van westerse kunstmuziek in deze eeuw waren
jazzmusici niet zozeer geïnteresseerd in het historische gebruik van deze moden,
maar in de mogelijkheden die ze boden als alternatief voor de functionele
majeur-mineur harmonie. In gecomponeerde kunstmuziek leidde dit tot
onconventionele accoordprogressies en melodische patronen (Stravinsky) en in jazz
werden modale reeksen vooral gebruikt om een statische harmonische situatie te
creëren, waarbij het tonale centrum werd bepaald door een liggende basnoot, oftewel
een orgelpunt (pedal point). Hiervoor werd niet alleen gebruik gemaakt van
diatonische, maar ook van niet-diatonische moden, zoals Indiase en Spaanse
toonreeksen. Leidtonen, dominant-tonicaverbindingen en andere typische cliché's
van de traditionele harmonie werden vermeden. Met de intrede van de modale jazz
stonden accoordverloop en structuur niet meer per definitie vast: de verticale harmonie
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was het gevolg van improvisatie en de structuur van een stuk, de opbouw en duur
van soli en het (eventueel) overgaan in en andere mode, was onbepaald, wat een
parallel te zien geeft met de zogenaamde ‘open vormen’ van componisten als Cage
en Stockhausen.
De Franse etnomusicoloog Alain Daniélou, één van de westerse experts op het
gebied van de Indiase muziek, zei eens: ‘Twee basisskenmerken zijn karakteristiek
voor de muziek in India. Ten eerste is, ongeacht de verschijningsvorm, het
basisconcept vocaal; dus zelfs puur instrumentale muziek toont dat de menselijke
stem - haar klankkleur en haar ademhalingstechniek - als model dienden. Ten tweede
is Indiase muziek modale muziek in de werkelijke zin; ze kent geen verandering van
toonsoort, hetgeen betekent dat ze op een onveranderlijke grondtoon blijft staan. Een
bepalende rol wordt gespeeld door de versieringen, klankkleuren en, wat het
belangrijkste is, door de intervallen, die in de westerse getempereerde muziek niet
bestaan. Muziek, geschapen vanuit dit gunstige uitgangspunt, vindt haar muzikale
expressie alleen in improvisatie.’
Het aantal overeenkomsten tussen de jazz en de Indiase muziek is frappant. Ook
voor jazz geldt dat er een vocaal denken aan ten grondslag ligt, zelfs in
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zijn instrumentale vormen. Ook jazz beperkt zich niet tot de westerse getempereerde
stemming. Dit systeem is dan ook steeds ver te buiten gegaan door zangers en
instrumentalisten - de pianisten uitgezonderd, die vanwege de beperkingen van hun
instrumenthiertoe niet in staat zijn. Dit is op verschillende manieren gedaan: door
blues-zangers - de blue-notes -; in de free jazz; door Albert Ayler met zijn oneindige
hoeveelheid klanken en frequenties. Een ander voorbeeld van deze van het
twaalf-delige octaaf afwijkende intonaties en toonhoogten, is het album Satan van
Sonny Stitt. Stitt's altsaxofonist intoneert voortdurend een fractie hoger dan de andere
musici, waardoor hij als het ware boven de andere blazers en boven de ritmesectie
‘zweeft’, zonder dat de luisteraar dit als een pijnlijke dissonant ervaart.
De eerste jazzmusicus die de nadruk op de parallellen tussen jazz en Indiase muziek
legde, zowel in zijn muziek als in zijn theorie, was trompettist en bandleider Don
Ellis. Ellis schreef tussen 1965 en 1976 diverse artikelen in het inmiddels opgeheven
Amerikaanse blad Jazz. Hij was bijzonder geïntrigeerd door de rijkdom aan ritmische
mogelijkheden in de Indiase muziek. De sterke interesse van jazzmusici voor ritme,
maakt met name hen ontvankelijk voor Indiase muziek, omdat de musici beseffen
dat de studie van deze muziek hun ritmische vocabulaire, en dat van de hele jazz,
kan verruimen.
Ellis was ook degene die erop wees dat Indiase muziek gespeeld wordt met een
ander, niet-westers besef van tijd. In India kan één enkel muziekstuk uren duren. In
extreme gevallen beslaat het spelen van een stuk zelfs de hele nacht. Sinds de vroege
jaren zestig zijn onder invloed van Coltrane ook westerse jazzstukken steeds langer
geworden. Daarbij werden vooral in de freejazz de metrische tijdsverdeling en formele
patronen steeds ongrijpbaarder, zodat de stukken nóg langer leken; volgens de
psychologie wordt niet-onderverdeelde tijd altijd subjectief als langer ervaren dan
verdeelde tijd.
De lengte van muziekstukken is slechts één oppervlakkige indicatie van het feit
dat het Indiase tijdconcept verschilt van het westerse. Ook in de (westerse) jazz heeft
een ander, niet-westers gevoel van tijd zijn intrede gedaan. Het speelt zelfs een
doorslaggevende rol. Het fenomeen swing, bij voorbeeld, komt tot stand omdat jazz
gespeeld wordt met twee gelijktijdig optredende tijdsbegrippen, een westers en een
niet-westers: een strakke metrische puls in de ‘walking bass’ en de hi-hat, en
daarboven een vrij, melodisch ritme. In het spanningsveld tussen die twee ligt,
ongrijpbaar, het wezen van de jazz-swing en -motoriek. Dat ongrijpbare is er ook de
reden van dat technisch-academische analyses van swing onbevredigend zijn. Dáárom
beschouwen musici deze analyses als ontoereikend, zodra ze toegepast worden op
het praktische muziek maken. Ook hier is het spirituele aspect belangrijker dan het
technische. Andere paralellen tussen de jazzmuziek en de Indiase muziekwereld zijn
het sterke accent op het persoonlijke geluid en het principe van vraag en antwoord,
dat in de Afrikaanse muziek een belangrijke plaats heeft, net als in de ‘gesprekken’
tussen de secties in een big-band, maar ook in de Indiase muziek waarin het
jawab-sawad genoemd wordt.
Evenals de muzikale ‘strijd’ van de tegen elkaar opspelende solisten die het gehalte
van de muziek daardoor omhoog stuwen en elkaar proberen te overtroeven in
inventiviteit en zeggingskracht, of de jacht (in de jazz: chase), wanneer de musici
elkaar achtervolgen, eerst om de acht maten wisselend, daarna steeds meer nek aan
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nek - na vier maten, na twee maten, na één maat, en uiteindelijk om de noot wisselend.
Deze techniek wordt in India ‘larant’ genoemd. Larant betekent strijd. In de jazz is
deze vorm van samenspel geperfectioneerd door saxofonisten als Johnnie Griffin /
Eddie ‘Lockjaw’ Davis en door Sonny Stitt / Gene Ammons; in de Indiase muziek
door Ravi Shankar en Alla Rakha. Ook de zangers van beide culturen hebben een
gemeenschappelijke uitingsvorm. In het Westen kent men de jazz-scat of bop-vocals,
en daar staat de Indiase ‘tarana’ tegenover: het improviserend uitroepen van
lettergrepen en klanken.
De energie waarmee de jazzmusici zich op de Indiase muziek richtten, en hun
ontvankelijkheid voor deze ‘vreemde’ invloeden, heeft dus een brede basis.
Verbindingen van beide culturen vonden plaats in de groep ‘Shakti’ van gitarist John
McLaughlin en in ‘Rainbow’ van Ali Akbar Kahn en John Handy. Ook producenten
hebben zich, net als de musici, ingezet voor de kruisbestuiving van de twee culturen.
Zo bracht het platenlabel ‘World Pacific’ veel westers-Indiase producties op de markt.
Maar niet alleen in de jazzmuziek is de Indiase cultuur tot de westerse doorgedrongen.
Bekend is ook de invloed van de Zen-filosofie op het werk van John Cage.
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Het gaat echter te ver te veronderstellen dat jazzmusici zich wilden voegen naar
Indiase muziektheoretische concepten; er was sprake van specifieke elementen, zoals
bepaalde raga-toonreeksen, het idee van de constante, liggende bastoon, en het
toepassen van karakteristieke melodische en ritmische patronen. Deze elementen
werden echter verwerkt in een jazz-context, zoals in Coltranes programmatische stuk
India op het album Impressions uit 1961. Deze beïnvloeding kan niet op[gevat worden
als immitatie. In het geval van van Don Ellis en fluitist Paul Horn werd echter gezocht
naar versmelting van de twee tradities.
Coltrane sloeg een brug tussen de jazz en India. In 1965 vertelde de saxofonist
aan componist Dave Amram dat hij het improvisatie-principe van de Indiase raga's
‘ideaal’ achtte voor de jazz. Vijf jaar eerder had Coltrane zijn eerste succes bij een
groot publiek met de LP My favorite Things (Atlantic). De toonvorming die Coltrane
in dit nummer op sopraansax bewerkstelligde, werd door critici geassocieerd met
het nasale en ‘prekende’ geluid van oosterse rietinstrumenten, de Indiase shenais of
de Arabische zoukras. Er volgden belangrijke albums, met een steeds diepgravender,
spirituele geladenheid: in 1961 verscheen India, in 1964 A Love Supreme en in 1965
Om en Meditations (alle op Impuls). Dat de saxofonist zich in eerste instantie op de
Indiase spiritualiteit, en pas daarna op de Indiase muziek richtte, blijkt wel uit zijn
eigen woorden. In het jaar waarin hij India uitbracht, zei Coltrane: ‘Ik moet werkelijk
hard werken en verscheidene benaderingen van het schrijven leren. Ik heb me in
verschillende benaderingen van de muziek verdiept, zoals in de Indiase, waarin
bepaalde geluiden en toonladders bedoeld zijn om een specifieke emotionele betekenis
vorm te geven.’
De verschuiving van het bewustzijn, waarover Coltrane hier spreekt, gaat veel
verder dan alleen jazz; strekt zich niet alleen uit tot rock- en popmuziek, maar
beïnvloedt ook de manier waarop mensen denken en leven.
Naast Coltrane wees ook Miles Davis de jazzwereld op detechniek van de modaliteit.
Of beter: Davis wees de musici opnieuw daarop, want in zekere zin was modaliteit
van meet af aan inherent aan jazz. Alle blues, de rijke voorraad zwarte folkmuziek
is modaal, zowel in Amerika als in Afrika. In het algemeen kan gezegd worden dat
alle muzikale culturen - overal ter wereld en in elke periode - modaal zijn geweest.
Er is echter één uitzondering, en dat is de Europese muziek van ná de Renaissance.
De componist Peter Michael Hamel schreef dat de gemeenschappelijkheid van de
‘wortel’, van de modaliteit in alle niet-Europese en Europese culturen leiden kan tot
een wereldmuziek; een fusie van de verschillende muziekculturen. Zonder verlies
van identiteit kan een gemeenschappelijke ‘taal’ ontstaan.
Miles Davis was waarschijnlijk de eerste die modale reeksen doelbewust als
stijlkenmerk begon toe te passen, maar Coltrane wierp een brug naar de Indiase
muziekcultuur. Coltrane vond niet alleen in muziek-technische zin aansluiting bij
Indiase patronen. De saxofonist heeft ook de Indiase spiritualiteit in zijn levenswijze
geïntegreerd. Doordat hij dit uitdroeg, werd Coltrane in de jaren zestig, toen de
modale techniek de jazz en de rock veroverde, meer en meer het centrum van deze
omslag. Coltrane maakte deel uit van het Miles Davis sextet dat met het opnemen
van Kind of Blue (1959) de modale jazz introduceerde. Coltrane ontwikkelde de
modale jazz daarna verder. In sterkere mate dan Davis - die alleen strikt
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muzikaaltechnisch overging op modaliteit - was Coltrane in de jaren zestig de
vertegenwoordiger van deze wending in de muziekgeschiedenis.
In Coltranes uitspraken blijkt duidelijk de symbiose tussen zijn muziek en zijn
spiritualiteit. Veel van deze uitspraken zouden letterlijk uit de mond van Indiase
musici kunnen komen. In 1962 zei Coltrane bij voorbeeld:
‘Ik denk dat het belangrijkste doel van de musicus is, dat hij zijn luisteraar een
beeld wil geven van alle mooie dingen die hij kent en voelt in het universum. Dat
betekent muziek voor mij. Het is een andere manier om te zeggen: het is een groot
mooi universum waarin wij leven, dat ons gegeven is.’
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Het verhaal van een stad
Lizanne Schipper
Afkomstig uit een boek is wat ik zie Tot werklijkheid geworden fantasie
verandert in een dwingend déjà-vu.
Gerrit Achterberg, ‘Déjà-vu’
Overmatig literatuurgebruik doet het verlangen rijzen zelf ook eens als een personage
rond te stappen in een literair universum. Welnu, welke plek is daarvoor beter geschikt
dan Parijs? De drang om romanesk door steegjes te dwalen heeft zich echter ras
uitgebreid tot een wat post-moderner oogmerk: mij in een café te posteren, middag
na middag, vel na vel vol te krabbelen met lyrische ingevingen, poëtische impressies;
mijn literaire borelingen ingebed in het verhaal van mijn onwaarschijnlijk verblijf
in het Franse kapitool...! Meer dan eens heb ik hogelijk geïntrigeerd naar die types
zitten schouwen, die zich, verschanst achter het karakteristieke ronde tafelblad, bogen
over duimdikke bloknotes, de inkt razendsnel over 't papier verspreidden, nu en dan,
met verre, ingekeerde blik, opkeken, de welgevormde hand boven het vel lieten
zweven en na enige momenten plots weer neerdoken, om halen, krullen en
uitroeptekens opnieuw in een indrukwekkend tempo op te laten volgen. In mijn
verbeelding althans, betrof het hier boodschappenlijst noch belastingbiljet, maar
meesterwerken in wording. Niet als bij Carmiggelt zou de authentieke omgeving
mijn pen straatanecdotes, caféconversatieën en burleske fysionomieën ontlokken;
veeleer zou het gemompel en geroezemoes, dat niets betekent als je er niet naar
luistert, ook míj stimuleren tot het schriftelijk opdiepen van universele zieleroerselen...
Is er zo immers niet nauwelijks iets aangenamer dan, laat op de avond, bij voorkeur
met een glas whisky in de rechterhand, eens te luisteren naar het omringend geluid
van betekenisloos feestgedruis? Er kan weinig zijn wat dit genot beter illustreert dan
een heuse Franse verjaarspartij; de vreemde taal die het paradoxale gevoel van afstand
en tegelijkertijd opname, nog eens extra verhoogt. Ik bevond me er in een onopvallend
hoekje, zweeg. De kleine ruimte, de intieme vriendenschaar, rijkelijk vloeiende drank,
het geruststellend en weldadig mompelen om me heen...; ook zonder de wetenschap
van de inhoud der conversatie, snoof ik glashelder de sfeer op van Les mandarins
van Simone de Beauvoir, waande me in haar meeslepend geschetste wereld van het
na-oorlogse, links-intellectueel georiënteerde
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Parijs. En daarbij het genoegen om tijdens de gepassioneerde discussies over
internationale kwesties, het oprecht belangstellend vragenvuur over Nederlandse
structuren en cultuurgoederen, fluks een streep te kunnen trekken door het geijkte
beeld van de geborneerd chauvinistische stokbroodconsument!
Een spoedige teleurstelling vormde echter de universiteit die ternauwernood buiten
de landsgrenzen blikt: de internationale gerichtheid blijkt hier weinig ontwikkeld.
Op de aanzienlijke boekenlijst van het eerste jaar figureert slechts een handjevol
buitenlandse auteurs: Goethe, Dostojevski, Joyce, Marquez. Geen geringe verbazing
als op mijn voorzichtige suggestie dat lezing in oorspronkelijke taal wellicht tot
voordeel strekt, een snibbige afwijzing volgt. Uitsluitend, veelal miserabele,
vertalingen bevolken de kleine boekwinkels die zich in grote getale over de pittoreske
straatjes verspreiden. Verbazend, omdat de meerderheid van de Fransen, hoewel met
een grotesk accent, met name toch een aardig mondje Engels spreekt.
Wérkelijk storen doet dit merkwaardig fenomeen me echter
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toch niet: het vormt een buitenkans om me op eenvoudige wijze van top tot teen
Francaise te voelen. In de métro verdiept te zijn in een pocket, zonder een moment
afgeleid te schijnen, bij voorkeur staande en tussen de dicht opeengepakte menigte
ingeklemd, is überhaupt al het waarmerk van de Franse intellectueel (want dit volk
schroomt nog immer niet zich luidkeels met dit epitheton te definiëren). Toen het in
mijn geval dan ook nog L'amant de Lady Chatterly betrof, ik Lawrence in het Frans
verorberde, was het nagestreefde plaatje af. Zelfs door de onderaardse gangen
verplaatste ik mij nog koppig met mijn neus in de beduimelde paperback. Dat ik bij
gebrek aan oplettendheid prompt van een trap tuimelde, behoort tot een ander chapiter,
dat mijn overigens geslaagde pose in een wat minder gunstig daglicht stelde.
De gemiddelde Parijzenaar trouwens, brengt naar mijn schatting ruim een kwart
van zijn wakend bestaan in het ondergrondse gangenstelsel door, waarvan de smerige
armoe en de holle kilheid nu en dan gelukkig opgeluisterd worden door (en die tevens
een uitstekende akoestiek biedt voor) mondharmonica, saxofoon of viool. Naarmate
het avonduur vordert, wordt verblijf in de ranzige catecomben niettemin steeds minder
aangenaam, dat spreekt voor zich. Toch ben ik nauwelijks huiverig wanneer ik ze,
na cafébezoek, met doelgerichte pas doorkruis. Het zal wat te maken hebben met
mijn voor Franse begrippen imposante lengte; in navolging van Hermans' Pauline
(in Au pair), toren ik boven het overgrote deel van 't luguber volkje uit en verbeeld
me dat ik een onverbiddelijk overwicht uitstraal.
De aardigste fragmenten overigens van genoemde laatste, en in mijn opinie rijkelijk
onderschatte, roman van Hermans, vormen de beschrijvingen van de verblijfplaats
die de heroïne in een sjofele mansarde vindt, ingeklemd tussen rijen al even vervallen
hokjes, bevolkt door de meest onwaarschijnlijke randfiguren. Zolder na zolder
aaneengeregen door een keten van misère, zou men de bovenverdieping van Parijs
als één overkoepelend labyrint van verpaupering, als de ruimtelijke pendant van het
duizelingwekkend doolhof ónder de stad kunnen kenschetsen. Krioelende kronkeling,
onttrokken aan het oog van de frisse, bóvengrondse wandelaar. Tussen twee haakjes,
het betreft hier misschien een persoonlijke voorkeur: ik herinner me dat het enig
aantrekkelijk moment van Mulisch’ De hoogste tijd een dergelijk visioen bood. Hoe
het ook zij, op een verblijfplaats van dergelijk geheimzinnige romantiek, vermeend
ideale broedplaats van de ware poëet, kan ik niet bogen. Mijn keurig parketgevloerd
kamertje bevindt zich temidden van tientallen soortgelijke, in een vanzelfsprekend
ongemengde foyer op de Boulevard Saint-Michel. Vooral 's avonds kijk ik uit op
een overtuigende ansichtkaart: de verlichte Eiffeltoren die dan parmantig boven de
winterse Jardin du Luxembourg uitspitst. Ook niet kwaad.
Als ik mij van dit schouwspel losscheur om me 's morgens te voet naar het instituut
te begeven, passeer ik het in nevelen gehulde Panthéon, de machtig oprijzende,
Romeinse pilaren, op het front de trotse tekst in goud: Hulde, Helden, Vaderland!
Een droom van Glorieuze Dagen van Weleer. En op een al even vroeg
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uur schetst een docent met grote gebaren het Belang, de Levensnoodzaak van
Literatuur, zegeviert met een niet aflatend vuur de lyriek over Frankrijk, over de
Cultuur. Die hoofdlettermentaliteit, zo taboe in Nederland, tiert hier welig. Groots
en meeslepend zul je leven, schalt het devies onaflatend. En is dit gebrek aan distantie
verbazingwekkend als de afstand tussen de omringende werkelijkheid en het
onderwezen en gelezen goed zo te verwaarlozen is? Bewandel je niet de Olympus
als op elke straathoek de deuren van de voormalige woonoorden der grote schrijvers
open staan en als op Père Lachaise hun zerken verrijzen? Evenzeer stap je door een
boek, wanneer de straatnamen die je passeert identiek zijn aan zij die in Proust
figureren, in Huysmans. Wanneer je routes volgt van personages en boulevards kruist
waarover eens de meesters der literatoren flaneerden. Traceer op een lege namiddag
eens de sociale geografie die Proust schetst, passeer de aristocratische hôtels, waarin
de soirees werden gefrequenteerd die zijn Recherche zo kwistig bevolken. Spring
halverwege A rebours op om de gelauwerde doeken van Moreau met eigen ogen te
aanschouwen. Wat kan zo mijn verrukking evenaren als ik in mijn trouwe Michelin
het thermenmuseum waarvan Des Esseintes gecharmeerd is, opspoor en...het zich
op mijn eigen ‘Boul Mich’ blijkt te bevinden! Het is niet noodzakelijk manuscripten
in brasserieën te bereiden om in literatuur te leven; ik hoef slecht een stap buiten de
deur te wagen om me in een romaneske wereld te wanen. Enkele dagen geleden nog
zag ik Ovidius' Metamorfosen gevisualiseerd: de expositie Les amours des Dieux in
het Grand Palais. De Champs-Elysées, oneindige rijen bomen, waarin guirlandes
van gouden lichtjes bevestigd, vóór mij de majestueuze trappen van het imposant
gebouw. Op weg naar de oude doeken, was ik kort een duchesse, éven voor het
feestgedruis, het bal.
Parijs is een boek, maar evengoed een film. Het ene moment vergaap je je vanuit
een comfortabele bioscoopstoel aan de onwaarschijnlijke liefdesgeschiedenis van
twee zwervers (Les amants du Pont Neuf), het volgende ogenblik kruis je de Seine
via de indrukwekkende brug zélf, en bekijkt clochards met een ander, belangstellender
oog. Ik lees (gecorrumpeerd: in 't Frans) op een mistige morgen Thomas Manns Mort
à Vénise en een onafwendbaar verlangen naar Visconti's verfilming overvalt me. Een
haastig bladeren in een tijdschriftje is voldoende om me een moment later in een
intiem zaaltje te zetelen: een publiek van drie heertjes en één wenende dame (dat
ben ik). En als ik na uren verslingering in het daglicht treed, wacht mij geen
ontnuchtering. Hoe kan Parijs nu detoneren; herfst en triestige lichtval, de tragische
heldin sleept zich naar een bar. De laatste pagina's der novelle plus een croissant
worden verslonden, terwijl ik mij bovendien het onderwerp van inspiratie meen van
een artistiek ogende jongeman; golvende manen, de al eerder tegengekomen
dichtbeschreven vellen voor zich. Zou mijn pijnlijk verwrongen profiel hem een
Laura verschaffen? Mijn kreupele gang (die val van de métrotrap doet zich nog immer
gelden) een intrige?
Tussendoor vormt het afschuimen van boekwinkeltjes een
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favoriet tijdverdrijf, ondanks de eeuwig teleurgestelde hoop op een vondst. Bladeren
in vergeelde boekwerkjes behoudt zijn charme, maar voor de aankoop van een
meesterwerk zou ik me terug moeten spoeden naar Nederland: grote namen in fraai
gebonden boeken zijn dáár nog voorradig dankzij de geringe Franstalige leeshonger
die er heerst. Hier echter, en dat is niet meer dan vanzelfsprekend, is het terrein reeds
grondig afgegraasd. Ook de bouqueniers die met hun koopwaar de Seine flankeren,
bereiden een ontgoocheling. Ze vormen weliswaar een fraai traditioneel prentje, maar
de inhoud van hun uitstalkastjes is onbetaalbaar en zonder uitzondering beschermd
tegen weinig kooplustige, maar begerige vingers: onverbiddelijk cellofaan omsluit
de schatten. Weinig romantiek dus hier. Wél zwol even mijn vaderlands hart toen ik
onze oude meester Beets er eens, in Franse vertaling, ontwaarde. (Mijn enige hoop
is dat niemand het lezen zal!).
Onze andere groten, helaas, blijven hier in een hen onwaardig duister gehuld. Op
het verjaarsfeest waarvan ik zoëven al repte, werd van een verbijsterende literaire
belangstelling en kennis blijk gegeven, verrassend daar het bijna uitsluitend
‘Polytechniciens’ gold. Toen ik echter op aandrang der aanwezigen enige auteurs
poneerde: Multatuli, Couperus, Hermans, bewogen ze weliswaar nadenkend en
twijfelend het geleerde hoofd, waarbij echter het ‘misschien’ zichtbaar slechts de
wetten van wellevendheid respecteerde.
Tenslotte, toegegeven: zelfs in Parijs loert het gevaar dat, op het moment dat het
als verblijfplaats dienst doet, de stad tot louter woonoord wordt terug gebracht, tot
stad onder zovele steden. Het mysterieus aureool dat na een weekend van
omzwervingen de mythische metropool omgeeft en de vluchtige bezoeker bijblijft,
houdt dan slechts (maar dan ook overtuigend!) stand als je de stad ziet ín de tijd,
dóór de literatuur en áls verhaal. Wanneer je, bij voorbeeld, in het oude Gare d'Orsay
plots oog in oog staat met een geliefd personage: Montesquiou (die model stond voor
Des Esseintes) hautain zijn blik richtend op de fraai bewerkte knop van zijn rotting...
De dromerijen die dergelijke en andere ontmoetingen onweerstaanbaar onketenen
maken een in zichzelf vlakke, onpersoonlijke stad, rijk en glorieus, in een overvloed
van leven en mysterie.
En zo puzzel ik niet op Franstalige poëmen, wat de belangstellende, mij omringende
cafébezoekers ook mogen vermoeden, maar veeg ik een stapeltje impressies bijeen
voor het thuisfront. In een stad die alle boeken in zich bergt en verenigt, lééf ik het
verhaal van mijn verblijf en fabriceer in dat verhaal een historie óver dat verhaal.
Een postmodern non-plus-ultra.

Vooys. Jaargang 10

174

recensie
Vlagen van onverwachte schoonheid
Ronald Giphart, Ik ook van jou. Nijgh en Van Ditmar, f 29,90
Minder argeloos en aanmatigend dan de personages in Bij nader inzien misschien,
maar toch: ook wij, eerstejaarsstudenten Nederlands en voor niets ter wereld bang,
hadden monden vol van Literatuur en harten vol van Schrijven. Verlegen
ontboezemingen na werkcolleges, of in de kroeg luid uitgeschreeuwde poëtica's wij droomden ons romans terwijl we leerden voor tentamens. Het aloude cliché van
‘de kunst afkijken om zélf te doen’ wordt in iedere generatie Neerlandici-in-spé
ongetwijfeld weer opnieuw bewaarheid. Maar tussen droom en daad staat studie in
de weg - studenten Nederlands worden Neerlandici en doorgaans echt geen schrijvers.
Of toch? Bij uitgeverij Nijgh en Van Ditmar verscheen onlangs Ik ook van jou, de
debuutroman van Ronald Giphart.
En verdomd, het is prachtig.
In Ik ook van jou brengen twee jonge schrijvers, Ronald en Fräser, hun vakantie door
in Frankrijk: ‘Dordogne 1990. Grote Queeste Naar Literatuur en Seks’. Ronald en
Fräser zijn een tikje blasé en ‘totaal verliteratuurd’: de zin van hun leven is ‘de functie
die het leven heeft voor literatuur’. Alleen door te léven is het mogelijk om iets van
literatuur te begrijpen, ‘van emoties, van beschrijvingen, van al die klotemetaforen’
- aan een studie heeft een jonge schrijver niets. ‘Eruditie, brrr. Al die plaatsbepalingen
en dat getheoretiseer. Al dat in voetnoten gegoten diffuse gelul over stromingen en
kenmerken’: van uitspraken over literatuur moet Fräser niets hebben, tenzij hij ze
zelf doet. En Fräser doet er vele.
Fräser is een sympathieke blaaskaak - hij is ad rem en arrogant als Paul uit de
verfilming van Bij nader inzien, luidruchtig en pedant als Paul de Leeuw. Hij is het
die in Ik ook van jou de mond van Schrijven vol heeft: ‘Ik wil gewoon louter just
and only for the goddamned fuckin’ fun of it, met piemie in de palm van mijn bezwete
hand, wat tekstjes masturberen, erbij denkend: goddomme, wat ben ik een fantastische
jongen, zeg.’

Vooys. Jaargang 10

Fräser is fantastisch, maar Ronald is de schrijver - híj heeft iets meegemaakt waardoor
‘al die klotemetaforen’ betekenis kregen: zijn relatie met Reza. ‘Ik kan tenminste
nog over Reza schrijven. Dat ik voor ik haar ontmoetteeen vrolijk onbekommerd
jongetje was. Dat ik met Reza een hoop “beschrijvenswaardigs” heb meegemaakt,
maar dat het me zo moeilijk lukt dat in een boek te persen omdat ik dan zo
godvergeten serieus word. Dat de maalmolen van mijn geheugen mijn relatie met
haar versnipperd heeft in een handjevol “momenten”. Mooie momenten. Unieke
momenten. Dramatische situaties. Vlagen van onverwachte schoonheid. Dat Reza
(heeft u geen kussentjes op deze sofa, ober?) mijn eerste en mijn enige
echtegrote-liefde is geweest en dat ze het alleen al om die reden waard is om geëerd
te worden.’
Het verslag van de ‘queeste naar literatuur en
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seks’ wordt in Ik ook van jou onderbroken door Ronalds eerbetoon aan Reza. Het is
de liefde, het oud verhaal, geprojecteerd tegen een decor dat voor Utrechtse studenten
Nederlands heel herkenbaar is. Ronald en Reza leren elkaar kennen in hun ‘groepje’
van eerstejaars, hun liefde groeit tijdens ‘de breekweek’ en gaat langzaamaan - via
kamers in Utrecht, Astaire en Fellini - weer voorbij. Wat rest is de weemoedige
herinnering aan ‘momenten’, aan een voorgoed vervlogen tijd. ‘Wat deden we, in
godsnaam wat déden we, voordat we de nostalgie ontdekten?’
Gedurende zijn relatie met Reza hield Ronald een logboek van hun liefde bij: het
boek ik ook van jou. De hoofdstukken van deze liefde worden allengs
gecompliceerder: Reza is een ‘fataal meisje’, gekweld door een buitensporige jaloezie
- de ‘onschuldige kinderliefde’ van Ronald en Reza wordt door dramatische scènes
meer en meer vertroebeld. Reza is een mooie maar tragische heldin: haar verwording,
angsten en obsessies worden in Ik ook van jou overtuigend en ontroerend beschreven.
Voor Reza is Ronald finaal en onherroepelijk gevallen: ook nadat hij zijn logboek
in het boek ik ook niet meer zo heel erg veel van jou kon omdopen, is het Reza die
zijn leven bepaalt. Zijn ontmoeting met ‘de allermooiste negerin van de hele wereld’
aan de Dordogne, wordt door herinneringen aan Reza overschaduwd - iedere
gebeurtenis leidt terug naar haar, naar de tijd van vóór de nostalgie. Pas aan het slot
van Ik ook van jou lijkt Ronald zich van Reza bevrijd te hebben. ‘Ik snap het óók
niet dat jij en ik, jij en ik, dat het tussen jou en mij’ - al op weg naar Nederland omdat
er ‘iets’ met Reza is gebeurd, gooit Ronald resoluut het stuur om. Niet naar Reza
maar naar zijn zwarte Duitse schone keert hij terug. Het boek ik ook van jou is daarmee
uit en over - of zal misschien opnieuw beginnen: ‘Ze buigt haar hoofd naar me toe,
zoent me en vraagt lief: “Hoe zeg je in het Nederlands Ik hou van jou?”
Ik zucht.
Ik zucht heel diep.
Ik zeg: “Ik ook van jou.”’
Ronalds zoektocht in de Dordogne heeft dus uiteindelijk resultaat: zijn zwarte schone
brengt hem literatuur (het boek voor Reza is immers ten einde) en seks. Deze twee
begrippen hangen in Ik ook van jou nauw met elkaar: Ronald en Fräser streven - als
ieder mens - naar liefde en geluk, en ‘liefde en geluk is samen seks’, zo beweert
Fräser. Seks heeft voor hen een functie voor de literatuur: het geeft inzicht ín die
literatuur en levert bovendien stof tot schrijven. In Ik ook van jou komen dan ook
heel wat erotische scènes voor - en Giphart wist deze scènes op een fraaie manier
vorm te geven. Seks kan echter ook de aandacht van literatuur afleiden: ‘Het zijn
geen leuke momenten als je erachter komt dat je lul je geleidehond is en dat je wil
om tijd te besteden aan Belangrijke Zaken (schrijverschap, kunst, “goede boeken”)
het af moet leggen tegen de drang je kloten te legen.’
Ik ook van jou is een roman over seks en ‘Belangrijke Zaken’, over ontrouw en
literatuur, over schrijven en schrijvers. Ik ook van jou is echter bovenal een monument
voor ‘de enige echte-grote-liefde’. Giphart is erin geslaagd om niet ‘godvergeten
serieus’ en pathetisch te worden: hij vond de juiste lichtvoetige toon om loodzware
emoties te beschrijven. Ik ook van jou is mooi geschreven. Gipharts stijl is zuiver,
trefzeker en gespeend van sentimentaliteit - Giphart relativeert waar nodig, zijn roman
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is niet in ‘slappe liefderatuur’ ontaard. De dialogen in Ik ook van jou zijn soepel en
raak; de observaties glashelder; lyrische passages worden afgewisseld met snedige
‘statements’. Ik ook van jou is ook bijzonder geestig: Giphart speelt met bekende
citaten van literaire meesters, hij verluchtigt de weemoed met scherts.
Giphart kan dus schrijven. Met Ik ook van jou bleef hij nog dicht bij huis - ik ben
benieuwd waar een volgende queeste hem brengt.
Iris Pronk
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Het is maar literatuur...
Ido Weijers, Terug naar het behouden huis; Romanschrijvers en
wetenschappers in de jaren vijftig. Uitgeverij SUA, prijs f 45,Het mooie van boeken is dat je je er eigenlijk niets van aan hoeft te trekken. Als
iemand na het lezen van een zeer aangrijpend boek in tranen uitbarst kun je je er nog
altijd afmaken met: ‘Ach kindje, het is toch maar literatuur’. De auteur werkt
natuurlijk net zo hard aan die schijnwereld mee. De harde levenswaarheden die hij
poneert zijn, als hij er op aangesproken wordt, niet van hemzelf maar van zijn
personages. Op zo'n moment wordt de literatuur weer een spel en van elke
verantwoordelijkheid heeft iedereen zijn handen afgetrokken. In elk geval zal geen
wetenschapper geloofwaardig overkomen als hij zegt: ‘zo is het nu eenmaal, want
ik heb het in een roman gelezen’.
Of toch? Ido Weijers probeert het in zijn boek Terug naar het behouden huis, het
resultaat van het onderzoek dat hij als aio deed bij de vakgroep sociale wetenschappen
van de juridische faculteit in Rotterdam. In dit boek onderzoekt hij de eerste tien jaar
na de oorlog door het positieve wederopbouwverhaal van de Utrechtse School en
het sceptische verhaal van de zogenaamde ‘landerigen’ (de auteurs Blaman, Hermans
en Van het Reve) naast elkaar te leggen. Het archief wordt vergeleken met de straat.
Weijers verdedigt de opzet van zijn onderzoek - het betrekken van romans in een
wetenschappelijk betoog - door te benadrukken dat hij de paradoxale tijd van vlak
na de oorlog in een cultuurhistorisch perspectief wil plaatsen. Die tijd was er aan de
ene kant sterk een van vernieuwing en verbetering, bij voorbeeld van
werkomstandigheden, sociale voorzieningen, behuizing, et cetera, maar aan de andere
kant ook van een voortzetting van het oude, verzuilde, conservatieve Nederland.
Weijers is er niet alleen van overtuigd dat de romans van de genoemde auteurs het
beeld van deze periode verrijken, maar ook dat er sprake is van een wisselwerking
tussen de ‘landerigen’ en de Utrechtse School. De uitzichtloosheid van de schrijvers
zou een reactie zijn op het geweldige en voor hen hypocriete optimisme van de leden
van de Utrechtse School, die zich op hun beurt geroepen voelden die uitzichtloosheid
te overschreeuwen met nog meer optimisme. Daarom is het zaak beide generaties te
onderzoeken.
De Utrechtse School bestaat uit een groep wetenschappers - psychologen,
pedagogen, psychiaters, criminologen en juristen - die na de oorlog toonaangevend
op hun vakgebied zijn. Deze fenomenologisch georiënteerde intellectuelen willen
de mens ‘als persoon in zijn situatie’ benaderen, en die mens in deze, nu zo
losgeslagen wereld, de kans geven volkomen zichzelf te zijn. Ze zijn fel gekant tegen
het positivisme, dat de mens ziet als een object, onderhevig aan wetmatigheden, los
van de verhouding tot zijn omgeving. Voor de fenomenologen zijn juist de intuïtie
en het voelen de bron van kennis waarmee zij tot het wezen van de mens kunnen
doordringen. Zij willen de persoonin-zijn-wereld beschouwen, en persoon en wereld
zijn slechts te begrijpen in hun onderling verband. Dat verklaart ook de nauwe
samenwerking tussen de verschillende disciplines van de school. Daarnaast zijn ze
op zoek naar een wetenschap die inzicht in het typisch menselijke probeert te
verenigen met opvattingen over het ideale menselijke, en zo gaan ze dus niet alleen
zuiver wetenschappelijk, maar ook vormend te werk. Hun ideaal is een gemeenschap
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die zich op algemeen christelijke waarden baseert, hetgeen wordt ingepast in hun
wetenschappelijke ondervindingen. Deze gelovige deskundigen ontwikkelen zo een
pastoraal project, gericht op de geestelijke wederopbouw van ons land.
Daartegenover staan dan de schrijvers Blaman, Hermans en Van het Reve, die in
hun werk van zo weinig uitzicht getuigen dat de kritiek spreekt van ‘de landerigen’.
In praktijk raken de twee werelden elkaar nauwelijks. De gevestigde intellectuelen
zien literatuur eerder als een morele en esthetische oppepper, en Hermans, Blaman
en Van het Reve doen daar niet echt aan mee. Van hun kant geven zij ook weinig
blijk van belangstelling voor de nieuwe volksopvoeders. De twee generaties blijken
aan een volslagen communicatiestoornis te lijden, en het is de enorme tegenstelling
tussen hun wereldvisies die Weijers wil laten zien.
De Utrechtenaren bekleden gezaghebbende posities, al is dat dan niet in direct
politiek opzicht. De
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heren zien de zorg voor de geestelijke volksgezondheid als een verantwoordelijkheid
van de staat; in feite moet het volk opgevoed worden, en wel naar hun model. Het
is niet voor niets dat zij in tal van - vaak katholieke - instanties en organisaties actief
en vooraanstaand zijn; op vele maatschappelijke terreinen oefenen zij, vooral tussen
1949 en 1955, hun niet geringe invloed uit. Die erkenning is niet weggelegd voor de
debuterende Hermans, Blaman en Van het Reve. Terwijl de leden van de Utrechtse
School overal met open armen ontvangen worden en er een welwillend oor vinden,
moeten de auteurs opboksen tegen negatieve kritieken en lage oplagecijfers. Pas aan
het eind van de jaren vijftig krijgen ze een beetje erkenning, hoewel Eenzaam avontuur
het ondanks - of dankzij - alles goed doet.
Zo is de intellectueel het geweten van de wereld - waarvan hij een duidelijk
ideaalbeeld heeft - en de schrijver de getuige van een eigen, niet zo ideale wereld.
Weijers zet allereerst het wereldbeeld van de Forum-man Vestdijk naast dat van
de psychiater Rümke. Hij doet dit om de culturele breuk tussen de Utrechtse kring
en de auteurs in het juiste perspectief te plaatsen. Vestdijk zou noch tot de ene, noch
tot de andere generatie behoren, hij staat als het ware tussen het pessimisme van
Hermans, de ironie van Van het Reve, de scepsis van Blaman en het niet stuk te
krijgen optimisme van de fenomenologen in. Hij verwerpt in De toekomst der religie
de drukkende waarden van de christelijke traditie, maar ziet wel uitkomst, namelijk
in de zelfontplooiing door het intellect.
Het eerste gedeelte van het boek is opgebouwd rond ‘het probleem van de man’,
namelijk het feit dat hij moet strijden met zijn zuivere liefdegevoelens en zijn botte
lust. Dit probleem wordt aangekaart door Rümke en Vestdijk, en zij zijn het er over
eens dat dit een flink probleem is. Voor Vestdijk zit er niets anders op dan strenge
ascese, om zo de problemen uit de weg gaan, maar dat is geheel tegen de overtuiging
van de fenomenologen. Net als Rümke ziet ook Buytendijk de oplossing in de vrouw.
Deze psycholoog zet in zijn boek De vrouw; Haar natuur, verschijning en bestaan.
Een existentieel-psychologische studie zijn inzichten over haar en haar positie ten
opzichte van de man uiteen. Weijers geeft een aardige samenvatting van de ideeën
die Buytendijk hierin teberde brengt. Het lichamelijke en het geestelijke mogen niet
gescheiden worden, maar de vrouw moet, omdat ze de genoemde mannelijke
problemen niet kent, de man helpen om een evenwicht te vinden tussen zijn twee
uitersten. De vrouw kan dat, omdat ze een rustpunt in het universum is, stabiel en
onverstoorbaar.
Weijers laat nu aan de hand van Anna Blamans Eenzaam avontuur zien dat Blaman
dit helemaal niet zo'n typisch mannelijk probleem vindt als de heren het voorstellen.
Vrouwen worstelen met precies hetzelfde conflict, de Eva en de Maria in hun
persoonlijkheid, en kunnen dus ook nooit een oplossing voor de man zijn.
De volgende tegenstelling die geponeerd wordt is die tussen de pedagoog Langeveld
en de schrijvers Hermans en Van het Reve. Langeveld schreef in 1948 een rapport
over de onmaatschappelijke jeugd, nadat daar door verschillende instituten onderzoek
naar gedaan was. De massajeugd manifesteert zich als een ernstig probleem in de
jaren vijftig. Het is zaak, zegt Langeveld, dat de jeugd opgroeit in de geborgen
omgeving van het gezin, en een normale ontwikkeling tot een volwassen,
onafhankelijke persoonlijkheid doormaakt. Het kind moet daartoe kunnen beschikken
over zogenaamde ‘verborgen plaatsen’ in huis, plaatsen die voor het kind een eigen
fantasie-betekenis krijgen. Die plaatsen zijn ook terug te vinden in de wereldliteratuur,
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stelt hij. Langeveld gaat hier dan wel voorbij aan het boek van Van het Reve, Werther
Nieland. Niet zo verwonderlijk, want Van het Reve laat een heel andere kant van die
bekende verborgen plaatsen zien, een kant die Langeveld dan weer niet zo
noodzakelijk zal vinden. De ik-figuur in dit boek richt de zolder van zijn ouderlijk
huis in tot ‘Het Betoverde Kasteel’. Hij doet dat niet slechts om er alleen te zijn en
tussentijds zijn lid te hanteren, maar ook om er samen met leeftijdsgenoten te zijn,
en met hen een club te vormen. De geheime plaats wordt gebruikt om er offerrituelen
en geheime séances te laten plaatsvinden en staat in het teken van angst en verveling.
Allerminst het veilige idee waar Langeveld op uit is dus.
Het laatste hoofdstuk handelt over de jurist Pompe, die de eigen
verantwoordelijkheid van de mens benadrukt, en Hermans, die juist volledig
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aan die verantwoordelijkheid voorbijgaat. Pompe gaat er van uit dat de mens door
een misdaad te plegen inbreuk doet op het in hem gestelde vertrouwen. Straf stelt
hem in de gelegenheid dit vertrouwen weer terug te winnen. De meest ideale situatie
zou zijn als een delinquent zich vrijwillig zou aanmelden voor een straf. In dit gedeelte
maakt Weijers een rare gedachtenkronkel over de motivatie van Pompe om te pleiten
voor gratie van de ‘vier van Breda’. Hij wil uitzoeken of dit nu ook stoelt op de
gedachte van verantwoordelijkheid en goedmaken of niet. De situatie wordt
voorgesteld als een vraag die langzaamaan beantwoord moet worden, maar dat komt
de duidelijkheid niet ten goede, en ook de functionaliteit blijft wat hangen.
Waarschijnlijk wil Weijers het patriarchale karakter van de jurist benadrukken, want
het zou Pompe te doen zijn geweest Nederland te leren wat het is om ‘uw naaste lief
te hebben en uw vijanden te vergeven’.
Die gedachte over persoonlijke verantwoordelijkheid wordt in elk geval geheel
onderuit gehaald door Hermans, diede wereld alleen als ordeloos en chaotisch ziet,
en verantwoordelijkheid in zijn romans voorstelt als een absurditeit. Zijn personages
weten en begrijpen niet waarbij ze betrokken zijn, en zijn tevergeefs op zoek naar
de waarheid (zoals bij voorbeeld Osewoudt in De donkere kamer van Damokles).
In zijn besluit concludeert Weijers dat de romanschrijvers uit de jaren vijftig de
tegentoon zijn geweest van de toonaangevende fenomenologen. De twee generaties
staan haaks op elkaar, iets wat volgens Weijers te vaak uit het oog wordt verloren.
Duidelijke, vlot geschreven uiteenzettingen over de fenomenologen en hun
opvattingen geven een goed en opvallend beeld van de jaren vijftig. Weijers mag
zijn uitgebreide verdediging voor de opzet van het boek achterwege laten.
Christien Bok

Leven(sbeschrijving) in de brouwerij
Jan Fontijn, De Nederlandse schrijversbiografie. Uitgeverij HES (HES
Literatuur), Utrecht 1992. f 19,95
Willem Brakman liet op de kaft van Pop op de bank drukken dat deze roman ‘een
autobiografie’ is. De toekomstige Brakman-biograaf - die door de pers was ingelicht
- heeft de nacht voordat dit boek verscheen op de stoep van uitgeverij Querido
doorgebracht. Groot was om tien over negen 's ochtends echter zijn teleurstelling
toen hij ergens in de buurt van pagina zeventien las hoe de Noormannen, die net op
spectaculaire wijze Den Haag en Scheveningen waren binnengevallen, op het
schoolplein van de kleine Brakman een enorm vreugdevuur aanlegden...

Problemen voor de biograaf
Wanneer de Brakman-biograaf in zijn wanhoop voor goed advies naar het onlangs
verschenen De Nederlandse schrijversbiografie van Jan Fontijn grijpt, zal hij merken
dat de auteur hem niet helpen kan. Maar dat was dan ook niet Fontijns bedoeling.
Hij geeft geen ‘adviezen’ en ook geen blauwdruk voor de biografie. Het zal zijn
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bedoeling zijn geweest de problemen rondom het werken met biografisch
feitenmateriaal in literatuuronderzoek op een rij te zetten.
Fontijn heeft op deze wijze een zeer inspirerend en motiverend boekje geschreven.
Nadat hij uitvoerig aandacht besteedt aan de geschiedenis van de schrijversbiografie,
geeft Fontijn een overzicht van de problemen die er zich zoal voordoen bij biografisch
onderzoek.
Allereerst komen de bronnen aan de orde. Wat zijn deze bronnen, waar zijn ze te
vinden, hoe interpreteert men het gevonden materiaal? De meest interessante paragraaf
van dit hoofdstuk over de bronnen van de biograaf is getiteld ‘Visie’. Hierin komt
de vraag aan de orde in hoeverre de visie van de biograaf op het leven en op het werk
van ‘zijn’ auteur de tekst van zijn biografie bepalen mag. Fontijn lijkt te pleiten voor
wat meer visie, meer interpretatie van de biograaf: hij haalt Anbeek aan,
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die het gebrek aan synthese één van de ‘kinderziektes’ van de Nederlandse
schrijversbiografie heeft genoemd. Tevéél synthese kan echter ook ongewenst zijn.
‘Tot op de dag van vandaag’, schrijft Fontijn in dat verband, ‘blijft het voor de
biograaf moeilijk zich los te maken van de hardnekkige mythe in zijn genre: die van
de coherente persoonlijkheid.’ Dit heeft als ongewenst gevolg dat sommige biografen
op geforceerde wijze een mooi ‘rond’ levensverhaal construeren, waarin nauwelijks
inconsequenties voorkomen, als mocht er in een biografie geen mus van het dak
vallen zonder dat dat voor het ‘verhaal’ een funktie heeft.
In zijn volgende hoofdstuk behandelt Fontijn het probleem van het ‘verklaren’ in
de schrijversbiografie. Hoe verklaart een biograaf allerlei tragische of blijde
levensfeiten van de gebiografeerde? Een probleem dat zich daarbij kan voordoen is
de niet specifieke deskundigheid van de biograaf. Zo geeft Ed.A. Serrarens in zijn
studie over de dichterpredikant en zelfmoordenaar Francois Haverschmidt toe dat
het niet tot zijn ‘bevoegdheden’ behoort een verklaring te vinden voor de tragische
dood van zijn onderzoeksobject. Dat moet voorbehouden blijven aan de psychiater,
zo oordeelt de neerlandicus Serrarens.
Een ander soort ‘verklaren’ dat tot de taken van de biograaf behoort, is het verklaren
van kenmerken van het werk van de auteur uit omstandigheden uit diens leven. Dat
is het onderwerp van Fontijns vierde hoofdstuk, ‘De relatie tussen leven en werk’.
Voorzichtigheid is troef in dit hoofdstuk. Zo haalt Fontijn deze waarschuwende
woorden van Couperus aan: ‘Vertrouw zelfs niet mijn prozawoord, ook al klinkt het
mat en bleek van waarheid: mijn prozawoord is een leugen.’ De betekenis van de
begrip ‘leven’ in de relatie leven-werk wordt door Fontijn beperkt tot de opeenvolging
van particuliere, persoonlijke gebeurtenissen die de auteur ondergaat. Helaas gaat
Fontijn niet in op de relatie tussen het werk en de bredere (maatschappelijke) context,
waarvan het leven van de auteur deel uitmaakt. Want ook dat lijkt mij biografisch
onderzoek: wie deze relatie onderzoekt, kampt in veel opzichten met dezelfde
problemen als de onderzoeker die zich beperkt tot particuliere levensgeschiedenis.
Ook de de positie van de persoonlijkheid van de auteur in de maatschappij komt
nauwelijks aan bod. Van een schrijversleven schijnt Fontijn toch in eerste instantie
de opeenvolging van feiten belangrijk te vinden.
In het slothoofdstuk komt de vormgeving van de biografie aan de orde. De biograaf
zal streven naar leesbaarheid, en ziet zich daarom bij het schrijven van zijn tekst
geplaatst voor tal van esthetische problemen. In dit vijfde hoofdstuk zet Fontijn een
aantal esthetische biografen-overwegingen op een rij. Welk perspectief kiest de
biograaf? Houdt hij zich strikt aan de chronologie?

Koerswijziging
Fontijns boekje is niet alleen voor biografen en biografieënlezers van belang. De
manier van literatuurstudie, die Fontijn op zeer stimulerende wijze beschrijft, kan
en moet deel uit maken van het werkterrein van iedere literatuur-historicus. De tijden
waarin Wellek, Warren en tal van andere literatuurwetenschappers hun vakgenoten
met smalende gebaren voor biografisme waarschuwden, zijn voorgoed voorbij.
Konden collegezalen met zich in de tekstanalyse bedrijvende studenten enige tijd
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geleden nog verbaasd reageren op de mededeling dat nota bene oud-Merlynredacteur
Oversteegen aan een biografie - haha - een biografie van Cola Debrot werkte, die
tijden zijn voorbij. Men lijkt het er aan de letterenfaculteiten over eens te worden,
dat een visie op het werk van de auteur niet gevormd kan worden zonder dat dat werk
in de maatschappelijke, sociale en (internationaal) literaire context wordt geplaatst.
Niet alleen de wisselwerking tussen de literaire tekst en die verschillende contexten,
maar ook de positie van de auteur daarin worden van belang geacht.
De tekenen van deze koerswijziging zijn al een tijdlang zichtbaar. In een recent
artikel in De nieuwe taalgids geven twee hoogleraren Moderne Nederlandse
Letterkunde (Van den Akker en Dorleijn - nota bene uit de ‘strenge’ Utrechtse school)
te kennen dat we voor ‘een reconstructie van het literaire verleden [...] niet genoeg
hebben aan een poeticaal en literair-sociaal perspectief, maar dat we ook het werk
zelf dienen te beschouwen en alles in een breder, maatschappelijk, politiek,
levensbeschouwelijk verband moeten plaatsen’. Ik veroorloof me
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hierbij op te merken dat het zoeken naar het ‘breder, maatschappelijk, politiek,
levensbeschouwelijk verband’ waarover de auteurs spreken, een vorm van biografisch
onderzoek vergt, en niets anders.
Nu zal Fontijn in De Nederlandse schrijversbiografie niet in eerste instantie deze
‘bredere’ manier van literatuurstudie hebben willen stimuleren. Zijn boek gaat over
het specifieke genre van de biografie. Hij refereert aan boeken als dat van Bastet
over Couperus, van J. Meijer over Paap, van Serrarens over Piet Paaltjens (een
vergeten, doch lezenswaardige biografische studie!) of van Van der Plas over Gezelle.
Natuurlijk put hij uit zijn eigen ervaring bij het schrijven van Tweespalt, dat over
het leven van Frederik van Eeden tot 1901 handelt.
Zetten we echter de gebiografeerde en dubbelgebiografeerde grote Nederlandse
auteurs eens op en rijtje, dan rijst de vraag: ‘wie nu?’ Aan Nijhoff wordt al jaren
gewerkt, Bordewijk heeft - als we de kranteberichten mogen geloven - zo'n 7
potentiële biografen; de meeste nog levende schrijvers geven geen toestemming.
Resten nog Ter Braak, Marsman, Kellendonk; enfin laten het er vijftien zijn.
En dan: wie is er in de gelegenheid de gigantische klus van het schrijven van een
biografie te volbrengen? Nee, Fontijns boek is voor veel méér Neerlandici van belang.
Zoals hij schrijft, is de documentatie over de verschillende Nederlandse auteurs in
de loop der jaren toegankelijker geworden. Er is niet alleen het Letterkundig Museum
in Den Haag, waar veel schrijvers-nalatenschappen verzameld zijn, maar de
literatuurwetenschapper kan ook hoe langer hoe beter gebruik maken van
filmmateriaal, geluidsopnamen, microfiches van alle mogelijke publicaties, et cetera.
De techniek maakt het mogelijk om van niet al te lang geleden overleden auteurs de
beschikbare documentatie zonder veel moeite te overzien.
De reconstructie van de houding van de auteur tegenover zijn literaire,
maatschappelijke en sociale context is een bezigheid die niet alleen voor de biograaf
- de enkeling die in de gelegenheid is na jarenlang onderzoek een boek als Tweespalt
te publiceren -, maar voor elke onderzoeker tot de vaste onderdelen van zijn studie
behoren. Het kan weer, het mag weer, dus laten we het vooral doen! Auteurs als
Nijhoff en Van Ostaijen zullen blijken persoonlijkheden te zijn van wie de meest
interessante aspecten door de literatuurwetenschap ‘oude stijl’ - de stijl van Wellek
en Warren en hun strenge volgelingen - verwaarloosd zijn. Er komt letterlijk weer
leven in de brouwerij. Het is nu aan hen die over literatuur schrijven deze ontwikkeling
verder uit te werken. Publicaties zoals Fontijns De Nederlandse schrijversbiografie
kunnen daarbij stimulerend werken.
Overigens zijn de ontwikkelingen niet alleen vanuit wetenschappelijk oogpunt
verheugend. Literatuurwetenschappers, die publiekelijk verslag doen van hun
onderzoek, is vaak verweten dat hun werk de afstand tussen de literatuur en de lezers
vergroot. Door in het literatuur-onderzoek te refereren aan geschiedenis, aan de
maatschappij waaruit het kunstwerk voortkomt, kunnen de resultaten van de
literatuurwetenschap wellicht iets van hun voor velen steriele imago afschudden.
Ondertussen is de toekomstige biograaf van Brakman natuurlijk geen stap verder.
In veel extremere mate dan de meeste andere schrijvers fantaseert Brakman zijn
eigen mythe bij elkaar. Of de biograaf zijn missie ooit voltooien zal, is dus maar de
vraag. Fontijns De Nederlandse schrijversbiografie helpt hem niet uit de problemen.
Daar is het boekje ook niet voor. Het belang ervan is algemener: het kan bijdragen
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aan het ontwikkelen van een hernieuwde, volwassen geworden belangstelling onder
neerlandici voor biografische feiten in de breedste zin van het woord.
Thomas Vaessens

Een alleseter
Nico Scheepmaker, Over alles. Samengesteld en ingeleid door Tim Krabbé.
Uitgeverij Querido. Prijs f 49,50.
Er wordt te voorzichtig gevoetbald, tegenwoordig. Te vaak is er de angst voor het
tegendoelpunt, met merkbaar de gedachte: verlies is noodlottig. Wat een onzin. Alsof
er geen volgende week is. Volgend seizoen, desnoods? Als zij er een maken,
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moeten wij er gewoon een méér in schoppen. Zo ligt het en niet anders. Een voetballer
moet risico durven nemen.
Er wordt te voorzichtig geschreven, tegenwoordig. Te vaak is er de angst voor de
reputatie, alsof elke publicatie de laatste en de definitieve is en een mislukking
noodlottig. Wat een onzin. Je kan toch nóg een stuk schrijven. Een boek desnoods?
Er moet meer geschreven worden alsof er de volgende dag weer ruimte is. Een
schrijver moet risico durven nemen.
Nico Scheepmaker had elke week (en vanaf 1975 zelfs elke dag) ruimte. Hij kon
schrijven zoals hij wilde, en dat leverde naast veel gebabbel (door Daan Cartens
‘anekdotiek van iedere dag’ genoemd), regelmatig een onverwacht succes op. Wat
voor ieder weldenkend, risicoloos mens een kwestie van een voetnoot zou zijn,
namelijk de vraag: wás het wel Heine die zei: ‘als de zondvloed uitbreekt ga ik naar
Nederland, daar gebeurt alles vijftig jaar later?’, is voor hem een Kwestie, die hij
niet kan oplossen, maar die een spannende speurtocht oplevert. ‘Heine heeft het nooit
gezegd’ is een prachtig stuk van 11 pagina's, dat Scheepmaker mogelijk nooit
geschreven zou hebben als hij wist dat het in een boek vereeuwigd zou worden. Juist
het tijdelijke karakter van zijn medium veroorloofde hem nu en dan dingen te schrijven
die niemand schreef, omdat het eigenlijk helemaal niet nuttig is om die dingen te
schrijven. En als zo'n kleine kwestie slechts gezeur oplevert (de vraag of de
achternaam van Johan nu Cruyff of Cruijff is, is oneindig minder relevant dan de
vraag welke club hij traint) is er niets verloren: vooral omdat samensteller Tim Krabbé
dat stuk niet heeft opgenomen.
Nico Scheepmaker heeft te veel geschreven. Volgens de berekeningen van een in
zijn inleiding driftig tellende Tim Krabbé (hij rekent bij voorbeeld uit dat alles wat
Nico Scheepmaker heeft geschreven, ‘in alle exemplaren waarin het is afgedrukt’
achter elkaar geplakt een zin zou opleveren die 2000 keer rond de aarde gewikkeld
kan worden. In dat geval weet ik er ook nog wel een paar: twee van die zinnen zouden
tot aan de zon reiken; de zin kan 100 keer heen en terug naar de maan geschreven
worden; en wie een lamp aandoet bij de hoofdletter, zal ruim viereneenhalve minuut
moeten wachten tot het licht bij de punt zichtbaar is) zou het complete oeuvre van
Scheepmaker bijna 100 boeken tellen van het formaat dat nu voor me ligt. Dat zou
betekenen: 44.000 pagina's Over alles. En van dat boek is de tekst dan nog voor een
belangrijk deel in twee kolommen gezet met een (te) kleine letter (God weet waarom,
Tim Krabbé in elk geval niet: ‘Aan de verschillen in zetwijze moet weinig
inhoudelijke betekenis worden toegekend’) en zijn de pagina's regelmatig zo vol, dat
het paginanummer sneuvelt.

Ontvoering
Voor het overige moet Tim Krabbé natuurlijk geprezen worden voor zijn werk aan
Over alles. Hij heeft van een enorme stapel kranteknipels een mooi boek gemaakt.
Bovendien verzon hij een goede titel. Scheepmaker interesseerde zich werkelijk voor
alles. Met een onvermoeibare en onveranderlijke energie schrijft hij over de
bekrompenheid van de zwembond die een getalenteerde maar gehandicapte zwemster
diskwalificeert omdat ze tegen de regels met slechts éen hand (haar enige) aantikt;
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over het kwartje van de orgelman dat hij van drie hoog wil geven; over de
interpretaties van H. Jessurun d'Oliveira in Merlyn; over een anti-semitisch spandoek
bij FC Utrecht - Ajax: ‘over van alles en nog wat’ zou te bescheiden geformuleerd
zijn. Nico Scheepmaker kende de ‘angst voor het witte vel’ niet: zijn overwegingen
werden vaak onmiddellijk naar papier overgeheveld. Dit ‘hardop denken’ is soms
absurd en Woody Allen-achtig leuk. Naar aanleiding van de ontvoering van de
directeur van Exxon, voor wie een enorm hoog losgeld werd betaald:
‘Zou zo'n concern ook veertien miljoen dollar betalen voor de chauffeur van de
directeur, of voor de koffiejuffrouw van het concern, of voorde tweede boekhouder?
Een mens is een mens, nietwaar? [...] De tijd is ook niet ver meer, dat parallel met
de kruimeldief, ook de kruimelontvoerders opduiken. Zij ontvoeren de zeventigjarige
echtgenote van de gepensioneerde spoorwegarbeider en eisen dan voor haar loslating
de zeshonderd dollar die hij als maandelijks pensioen ontvangt.’
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Zo leuk wordt het helaas niet zo heel erg vaak. Maar Scheepmakers enorme
nieuwsgierigheid en gebrek aan ontzag - zijn ‘journalistieke houding’, verontschuldigt
hij - leveren genoeg aardige observaties op. Bij voorbeeld over een toeristendorpje
in Macedonië, ‘Ochrid, waar Goethes voetstappen inmiddels waren uitgewist door
die van duizenden Duitsers die hem hadden moeten lezen’: voor Scheepmaker is
‘hoge kunst’ iets dat constant gerelativeerd moet worden. Een Barbarber-achtige
houding die heel duidelijk blijkt uit zijn verdediging van ‘Wedden dat’: ‘Je kunt eruit
leren dat de wereld om je heen veelvormiger is, verrassender dus, dan je gewend was
aan te nemen’.

Opsommingen
Scheepmaker was dol op opsommingen, Over alles staat er vol mee. Het is een
eenvoudige daad van rechtvaardigheid dat dit boek een register heeft gekregen.
Natuurlijk maakt dat Over alles niet bruikbaar als naslagwerk, maar het levert de
grootste en meest veelzijdige ‘Scheepmakeriaanse opsomming’ op die ik me voorlopig
wensen kan. Een fragment (voor- en achternamen heb ik in goede volgorde gezet):
‘Otto Eduard Leopold von Bismarck; Fanny Blankers-Koen; Ellen Blazer; Danny
Blind; J.C. Bloem; Hetty Blok; Jan Blokker; Max Blokzijl; Phil Bloom; Louison
Bobet’. Bepaald geen elftal voor massaal verdedigen en loeren op de counter. Er
wordt te voorzichtig gevoetbald, tegenwoordig.
Jan Wouters

Goed kijken
K. Schippers, Eb. Uitgeverij Querido. Amsterdam, 1992, f 29,90.
‘Wat zie je?’
‘Een boek, met een surrealistisch-achtig schilderij op het blauwe omslag. Het is
iets hoger dan de meeste andere boeken, maar niet enorm dik, overigens. Mooi
omslag.’
‘Kijk nog eens.’
‘Ik zie nog steeds een boek, letters, beelden, hoe bedoel je?’
‘Kijk nog maar eens goed.’
‘Ja, ik zie nog veel meer, mijn bureau, pennen, potloden, is het wel de bedoeling
dat ik naar het boek blijf kijken?’
‘Kijk en vertel me wat je ziet.’
‘Ik weet niet meer wat ik zie.’
En dan pas is K. Schippers tevreden. En wie het laatste niet geërgerd, maar verbaasd
opmerkt, zal het wel begrepen hebben.
Bijna alles wat K. Schippers heeft geschreven is een verschijningsvorm van dat
éne zinnetje: ‘Kijk nog eens.’ In zijn poëzie, proza, en ook in zijn verhalen en
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beschouwingen lijkt Schippers één ding te willen betogen: als je om je heen kijkt zie
je de wereld, maar ‘als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is.’
Het resultaat van dat goede kijken is verbazing over wat gewoon is (was). Het
maakt dat je kijkt alsof je voor het eerst kijkt-en daarom naar nieuwe beschrijvingen
moet zoeken. Want het is de taal die het wonder tot werking moet brengen.

Kurk
De werking van Schippers' schrijverschap is te vergelijken met de werking van een
elektronenmicroscoop, zoals beschreven in het verhaaltje ‘Kurk’. Hierin gaat de
verteller met een vriend een extreem sterke microscoop bekijken. De gebruiker van
het apparaat heeft gevraagd de te vergroten objecten zelf mee te nemen. De vriend
heeft een in China gekocht ‘rond doosje ter grootte van een peperkorrel’ bij zich,
waarin zich ‘vierentwintig minieme olifanten’ bevinden, ‘heel kundig uit been of
ivoor gesneden’. Extreme verfijning; extreme kunstmatigheid: ver verwijderd van
de ‘gewone’ werkelijkheid. De verteller heeft een flinter kurk bij zich in de hoop dat
‘een vergroting van iets onooglijks’ het mooist is.
Het resultaat is voorspelbaar: de zorgvuldig uit been gesneden olifant wordt een
grof, lomp geheel - ziet er slordig uit en is al bij een vergroting van 30 keer nauwelijks
meer als olifant herkenbaar. De tot 1640 keer vergrote flinter kurk openbaart zich
als een bijzonder verfijnd geheel: een wankele structuur van ‘met elkaar vervlochten
lappen, die
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eruitzien alsof ze kunnen wapperen in de wind’.
Het kunstmatige valt tegen maar het gewone wordt fantastisch, bij goed kijken.
En dus wordt er goed gekeken. Goed, nauwkeurig, helder beschreven. En eerlijk
gezegd is de verrassing er na zestien boeken wel een beetje af. Bij een titel als ‘Het
oog van elckerlijc’ weet je wat je kunt verwachten. En een inleiding als van ‘Een
kristal van twee weken’ schudt Schippers met merkbaar gemak uit de mouw: ‘Ik zit
op het terras van een café aan een brede straat. [...] Links nadert een man, rechts een
vrouw. Ze zullen elkaar binnen tien, vijftien seconden voorbijgaan.’ Volgt een
gedetailleerde beschrijving van de ontmoeting, man durft vrouw niet écht aan te
kijken. ‘Meer dan honderd meter zijn ze nu van elkaar af. De beelden die ze van
elkaar hebben moeten wel zijn verflauwd.’

Hè ja, weer twee mensen die niet weten wat ze aan elkaar missen, die er nooit achter
komen hoe bijzonder ze zijn, en hoe uniek de toch schijnbaar alledaagse situatie was.
Ik heb het vaker gelezen bij Schippers, en ook Eb staat weer vol met dit soort
halfmelancholieke bespiegelingen.
Exit Eb? Nee, dat nu toch ook weer niet. Enkele stukken die van het procédé iets
afwijken, horen bij het mooiste dat ik van Schippers heb gelezen. Zo is er een
prachtige beschrijving van een bezoek aan het Londense Savoy-hotel. Hij wordt
rondgeleid door het historierijke gebouw en is dus afhankelijk van het personeel. Híj
kiest de verhalen niet, híj kiest niet de te beschrijven ruimtes. Zijn oog voor het
gewone is even onbruikbaar: hij krijgt in het Savoy niets gewoons te zien. Vanwege
de devote sfeer in het hotel en in de verhalen, durft hij niet zo direct te vragen waar
de vage brandlucht vandaan komt: ‘Die lichte brandlucht past niet bij zoveel klasse.
Toch durf ik niet goed naar de oorzaak te vragen. Misschien heeft die ook wel een
eerbiedwaardige traditie, die begon nadat een koning, een operazanger of een andere
hoge gast de geur domweg bestelde. Na zijn vertrek heeft men het toen maar zo
gelaten.’ Natuurlijk vraagt hij op een geschikt moment toch naar de oorzaak, en dan
wordt het verbrande theater tot in de details beschreven, maar mijn voorkeur gaat
toch uit naar de operazanger die een brandlucht bestelt.
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Het onderricht
In een ander bijzonder mooi stuk (‘Het onderricht’), beschrijft Schippers de
mislukking van het ‘Stijl’-ideaal in de architectuur. Op de tentoonstelling Von der
futuristischen zur funktionellen Stadt - Planen und Bauen 1913-1933 staat een
maquette van de wijk Bos en Lommer in Amsterdam, de door Cornelis van Eesteren
gebouwde buurt waarin Schippers tot z'n twintigste woonde. Hij heeft dus twintig
jaar in een kunstwerk gewoond en kent het daarom - ‘een unieke sensatie in een
museum’ - beter dan de kunstenaar. Bij zijn grondige proefondervindelijke
kennismaking heeft Schippers weinig gemerkt van de ‘Stijl’-idealen over ruimte,
licht en kleur: Bos en Lommer was een koude, grijze buurt. Schippers stelt zich de
vraag ‘of Van Ees-
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teren zich een kleine tien jaar na zijn hemelbestormende ideeën al bij het verschil
tussen utopie en werkelijkheid had neergelegd’. Dat had hij niet; de architect reageert
op Schippers' commentaar en er volgt een uitgebreide discussie. Aanvankelijk durft
Schippers niet zo goed (‘Het leek me nu zelfs een beetje ongepast om mijn jeugd
met de hoge idealen van De Stijl te vermengen’), maar ook de architect geeft veel
toe in de discussie tussen theorie (ruimte, veel ruimte) en praktijk (een gebrek aan
ruimte en geld).
Maar de conclusie is onvermijdelijk: wat op een schilderij van Mondriaan wel
werkt, is mislukt in te kleine voortuintjes: ‘Onze straten in hun welhaast eeuwig
lijkende herhaling hadden het licht, de ruimte en de kleur overmeesterd.’

Sonate
‘Sonate’ is een dappere poging die gedoemd is te mislukken. Het verhaal is een zes
bladzijden durende poging tot tegenspraak van ‘muziek kan alleen zichzelf
uitdrukken’. Muziek wordt geassocieerd met beelden, herinneringen, geuren. Het
gaat om Beethovens melancholieke vijfde sonate voor viool en piano, de
Frühlingssonate. ‘De violist begint met die half vrolijke melodie, de pianiste valt in,
het beeld van de valk vervaagt, ze zal het hotel moeten binnengaan, de geur moet
samenvallen met het hoogtepunt van haar spel.’ Jeugdherinneringen aan een vakantie
aan het strand (het wordt eb), inderdaad: ‘half vrolijk’, maar vooral melancholiek.
‘Nu nog niet, nee, nu nog lang niet, dit is een geur zonder scholing, de geur zonder
kenmerken, de geur zonder beroep, de geur waaruit alles nog kan ontstaan, een blanke
geur die ze wil verlengen, het allereerste mag niet verloren gaan.’ (naar aanleiding
van het laatste deel: Allegro ma non troppo). Muziek en geur, via woorden: ‘alleen
zij [de pianiste] weet dat ze klank en geur heeft vermengd’.
Het is heel mooi, maar toch mislukt. Er is geen reden waarom dit niet over een
(niet geheel willekeurig) ander muziekstuk kan gaan - een misverstand dat bij de
beschrijving van een schilderij, of de samenvatting van een verhaal niet mogelijk is.
Schrijven over muziek is onmogelijk, maar ‘Sonate’ is een prachtig verhaal: op deze
manier kan het geprobeerd worden.
Dit soort verhalen en beschouwingen maken Eb de moeite waard, maar Schippers
als consciëntieus waarnemer? Niet weer een in korte, droge, ‘effectieve’ zinnen
beschreven schilderij, alstublieft. Het wordt misschien weer eens tijd voor een roman.
In dat genre heeft Schippers wél altijd blijk gegeven van een drang tot
zelfvernieuwing.
Bertram Mourits
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Van amusement naar cabaret in de jaren '30
Marieke Thissen
Wie aan de hand van Jaap van de Merwe, Frans Halsema, Don
Quichocking, Freek de Jonge, Kees van Kooten, Wim de Bie, Ivo de
Wijs, Robert Long en Youp van 't Hek met het Nederlands cabaret
is grootgebracht en zich op grond van hun optredens aan een
omschrijving van het begrip cabaret heeft gezet, zal in datgene wat
zich in de jaren '30 op dit gebied manifesteerde niet veel van zijn
omschrijving terugvinden.
Dat is ook niet verwonderlijk als men bedenkt dat er van engagement - zeker van
politiek engagement - in het cabaret van die dagen niet of nauwelijks sprake was.
Verderop zal blijken dat voor het ontbreken ervan ook alle reden was. Men sprak in
die dagen ook eerder van ‘kleinkunst’, een term van Jean-Louis Pisuisse die in 1927
overleed en met zijn dood een periode van bloei op dit gebied had afgesloten. Het
woord cabaret was in die zin gangbaar, dat het verwijst naar de nachtclub, dancing
of het kleinere theater waar men pretendeerde het betere entertainment te brengen.
Het sociale engagement was daar niet helemaal vreemd aan, maar de nadruk lag toch
vooral op het divertissement, de verstrooiing, het amusement.
Niet alleen gebrek aan talent lag hieraan ten grondslag. Het publiek wilde ook het
amusement. Men had een wereldoorlog achter de rug en wilde de ellende daarvan
zo snel mogelijk vergeten. De opkomst van de film, de grammofoon, de radio en de
jazz leken precies op tijd te komen om daar een handje bij te helpen. Behalve het
verleden speelden ook het heden en de toekomst het amusement in de kaart. De
beurskrach (1929), de werkeloosheid die daaruit voortvloeide en de dreigende
politieke en economische ontwikkelingen in het buitenland beloofden niet veel goeds.
Het amusement moest aan dit alles het hoofd bieden. In dit verband schreef Wim
Ibo:
‘Er bestond immers een duidelijke behoefte om met gezellige meezingrefreintjes
de werkeloosheid, de bewapeningswedloop en de gevaren van het opkomend
nationaal-socialisme voor een avondje te vergeten, in plaats van er in een eigentijds
actueel cabaret mee te spotten, over te klagen of van te getuigen’ (Ibo 1976, p. 39).
En Annie M.G. Schmidt schrijft: ‘In de jaren dertig hadden we een valse
bescheidenheid ten aanzien van het wereldgebeuren: We zitten hier in ons kamertje
en kunnen ons beter nergens mee bemoeien. Alles ging buiten ons om. Een liedje op
Hitler? Dat durfden wij niet, dat was niet gepast; wie waren we dan wel om op die
wijze kritiek te laten horen? We bleven keurige, fatsoenlijke Nederlanders’ (Ibo
1976, p. 45).
Sinds het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was de Nederlander veel aan
neutraliteit gelegen. Die wilde men in stand houden. Politiek was derhalve taboe. In
dit verband merkt de journalist-regisseur S. de Vries op: ‘De meeste cabaretartiesten
in die tijd waren niet alleen bang dat ze bij de politie zouden moeten verschijnen
wegens belediging van een bevriend staatshoofd, ze wilden hun publiek niet van zich
afstoten door “de politiek”. Kritiek hebben betekende immers “rood” zijn; men dacht
wel niet direkt aan communisme, maar de SDAP was al erg genoeg...’ (Klöters, p.
215).
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Bovendien lag de Radio-Omroep-Controle-Commissie voortdurend op de loer en
verbood alles wat ook maar rook naar beledigingen. Het intrekken van een vergunning
was geen zeldzame aangelegenheid. Voor de artiest die er zijn brood mee verdiende
was dat zo ongeveer het ergste wat hem kon overkomen. Volgens Simon Carmiggelt
speelde deze ‘angst-om-den-brode een grote rol in de totale gezapigheid’ (Ibo 1976,
p. 43). En natuurlijk had ook de verzuiling zijn invloed. Het kiezen voor de gulden
middenweg bood de meeste perspectieven; je stootte niemand tegen het hoofd en je
had de meeste kansen ook via de verschillende radio-omroepen je stem te laten horen.
In de dertiger jaren was een drietal cabaretgroepen toonaangevend: het Kurhauscabaret
van Louis
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Davids, het ABC-cabaret van Wim Kan en het emigrantencabaret de Pfeffermühle
van Erika Mann.

Louis Davids en het Kurhauscabaret
Het is vanzelfsprekend dat Louis Davids als joods artiest een grote voorzichtigheid
in acht moest nemen. Werkelijk maatschappijkritische teksten ten aanzien van
ontwikkelingen in binnen- en buitenland hoeven we bij hem niet te verwachten.
In de periode voor 1927 schreef en componeerde Louis Davids nog bijna al zijn
teksten zelf. In 1922 schreef hij naar aanleiding van een toernee door Indië het lied
‘Rassenhaat’:
Bruin is mijn vel, maar blank is mijn ziel,
Hoe sidder ik onder de klappen
Die ons de blanke zo rijkelijk geeft,
De heren die hoonen en trappen,
Die onder 't mom van beschaving, cultuur
'n Volk van millioenen verdrukken.
Bruin is ons vel en dat geeft hen het recht
Ons 't loon van ons werk te ontrukken.
Dat is die bruine kleur
Die ons levensgeluk verjaagt,
Die de rassenhaat kweekt
Tot die eenmaal zich wreekt,
Die de menschen tot dieren verlaagt.
Bruin is mijn vel, maar blank is mijn ziel,
Veel blanker dan Hollandsche heeren
Die zonder schaamte in 't zonnige land
De inlandsche vrouwen onteeren.
En wij, de zonen van 't schandesysteem,
Worden bespot en vergeten.
Of als een hond door het gouvernement
Ruw in den kampong gesmeten.
(Louis Davids, ‘Rassenhaat’ - 1922.)

Davids kruipt hier in de huid van de verdrukte inlander die weliswaar een bruine
huidskleur heeft ‘maar’ een zuivere ziel. Onderdrukking kan volgens Davids enkel
leiden tot rassenhaat en wraakacties. Wellicht voelde Davids zich als jood verbonden
met het lot van de onderdrukten in de samenleving.
In 1927 beschrijft Davids in zijn liedje ‘Moeder is dansen’ de houding van de
Nederlandse burgers.
Duitschland heeft zijn republiek,
Moeder is dansen,
En zijn Hohernzollern kliek,
Moeder is dansen,
Europa door de Yank geplukt,
Kalmpjes uit elkaar gerukt,
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Volk'renbond wordt doodgedrukt,
Moeder is dansen.
Mammie is dansen, baby wees maar stil,
Mammie is naar ‘De Gaite’ (o je)
Mammie is aan haar twintigste blues,
Pappie geeft je drooge ponnen,
Mammie is aan 't charlestonnen;
Mammie flirt met de jongens van de Band,
Pappie blijft thuis bij vent,
Als ze thuis komt in de afternoon,
Krijg je 'n fijne cocktailzoen,
Mammie is dansen mijn kind.
Werkloosheid en honger schrijnt,
Moeder is dansen,
Handel, industrie verkwijnt,
Moeder is dansen,
Russen en Chinezen gaan,
Kalmpjes op Europa aan,
Listig lacht reeds de Javaan,
Moeder is dansen.
(Van Tol (?)/Davids, ‘Moeder is dansen’ - 1927.)

Mijns inziens doelt Davids hier op de dreigende economische en politieke
ontwikkelingen in het buitenland. Het lijkt alsof in Nederland niemand werkelijk stil
staat bij de ellende die langzaam maar zeker ook onze kant opkomt. Integendeel,
men geeft zich over aan de nieuwste grillen en modeverschijnselen. Men gaat uit en
danst alsof het leven ervan afhangt (Opvallend is dat hier juist de vrouwen het moeten
ontgelden).
Dit lied zegt iets over de houding van het Nederlandse volk en de Nederlandse
regering. Uit de geschiedenis weten we dat ons land lang in een fase van ontkenning
heeft rondgedoold zonder duidelijke standpunten in te nemen ten aanzien van de
buitenlandse ontwikkelingen. Dit als gevolg van het verlangen om net als in de Eerste
wereldoorlog, neutraal te blijven.
Voordat ik verder inga op de door mij geselecteerde liedjes wil ik nog even wijzen
op de problema-
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Wim Kan tijdens een oudejaarsconférence

tiek rondom het auteurschap van de diverse liedjes. Pas na de oorlog werd ontdekt
dat vele door Davids uitgebrachte liedjes waren geschreven door tekstschrijver
Jacques van Tol. Van Tol schreef teksten op bestelling en hield rekening met ieders
persoonlijke wensen en verlangens. Wanneer men het dubbele betaalde voor een
tekst gaf hij zonder probleem de auteursrechten erbij. In 1939 werd Jacques van Tol
lid van de NSB. Van 1941 tot 1944 nam hij de leiding op zich van het, door het
Nederlandse volk zeer gehate maar actuele radioprogramma: Het
Zondagmiddagcabaret met Paulus de Ruiter.
Deze laatste activiteiten hebben ertoe geleid dat Van Tol na de oorlog zoveel mogelijk
werd doodgezwegen. Van zijn onder verschillende pseudoniemen geschreven teksten
bleven evenwel allerlei artiesten jarenlang en niet zonder succes gebruik maken. Zijn
bijdrage aan de succesvolle Snip & Snap revues is wel het meest overtuigende
voorbeeld.
De meeste teksten uit de periode 1930-1940 zijn geschreven door Jacques van Tol.
De composities zijn wel van Louis Davids. Davids heeft de liedjes avond aan avond
gezongen, ze populair en bekend gemaakt. We mogen aannemen dat hij, die de liedjes
met zoveel gevoel wist te brengen, zich met de inhoud van de teksten kon verenigen.
Daarnaast genoten de liedjes een enorme populariteit bij het publiek. In veel teksten
werden blijkbaar gevoelens van het publiek op een juiste manier verwoord.
In 1930 kwam Davids met ‘De kleine man’. Hier volgt een fragment:
Wij verzorgen onze medeburgers tegenwoordig best:
Als je niet werkt krijg je achttien gulden premie;
En nou zijn er heel veel slampampers die zijn liever
lui dan moe, want die denken: nou die achttien pop, die neem ie!
Ze schelden allemaal op patroon en kapitaal,
En wie is weer de dupe van dat vrijheidsideaal?
Dat is de kleine man, de kleine burgerman,
Zoo'n doodgewone man met een confectiepakkie an,
Zoo'n man die niks verdragen kan, blijft altijd onder
Jan, zoo'n hongerlijer, zenuwlijer van een kleine man.
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De minister van Defensie vraagt weer onderzeeërs aan,
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mocht een vreemdeling zich met de Oost bemoeien,
En als wij die vloot dan hebben en er komt een beetje mot
Kunnen wij er in de Amstel mee gaan roeien.
Dat heet voor 't ideaal, voor Neerlands grond en taal,
Maar wie betaalt het pakkie van den vice admiraal?
(Davids/Van Tol/Rido, ‘De kleine man’ - 1930.)

Dit lied, ongetwijfeld het bekendste lied van Davids, werd het lijflied van de
toenmalige agressieve middenstand die in de crisisjaren extra veel belasting moest
betalen om de stempelende werklozen een minimale ondersteuning te verschaffen.
De arbeiders namen Davids de toespelingen op de werkelozenmentaliteit niet in dank
af. In Het Volk van 2 oktober 1930 staat een vernietigende recensie: ‘Louis Davids
wil blijkbaar alleen maar menschen aan het lachen maken. Hoe, kan hem minder
schelen, al zou hij desnoods lafheden moeten verkopen over de klasse, waaruit hij
zelf voortkwam’ (Ibo 1981, p. 221).
Het is moeilijk na te gaan hoe Davids hier zelf over dacht, juist omdat we niet weten
welke auteur de kritieke passages geschreven heeft. Ook andere teksten van Davids,
voor zover ik die heb kunnen achterhalen, bieden weinig uitkomst. Davids' innerlijke
roerselen liggen blijkbaar niet op het puntje van zijn tong. Over 't algemeen bleef
Davids binnen de grenzen van het keurige, het aardige en het ongevaarlijke. Hij nam
weinig risico's. Daardoor dreigen zijn liedjes inderdaad de richting van de
‘meezingrefreintjes’ uit te gaan. Maar het publiek waardeerde ze in hoge mate. Dat
wil echter niet zeggen dat hij al het andere afkeurde. Integendeel. Juist Davids
beschikte over de mogelijkheid nieuw, jong talent uit binnen- en buitenland alle kans
te geven zich te profileren. En dat deed hij ook. In zijn Kuhrhauscabaret was plaats
voor velen. Om de twee weken was er een nieuw programma met een bonte
afwisseling aan uiteenlopende artiesten. Het enige vaste punt op de avond was de
conférence van de heer Davids zelf. Hij maakte veel mogelijk. Hij gunde zijn publiek
en de door hem ontdekte artiesten meer én beter. Voor zichzelf had hij een naam
hoog te houden en dat deed hij op zijn eigen veilige manier.
Uit het laatste succesvolle Davids-lied het volgende fragment:
Je wilt de wereld beter maken en dat wil je uiten,
Door je bij een partij of groep of strooming aan te sluiten.
Er is voldoende keuze in politieke leuze.
Vertroebeld wordt je kijk,
Want ieders voorman heeft gelijk!
(hij zegt je)
Klap 's in je handjes, blij, blij, blij,
Stomp het in je bolletje, dei, dei, dei,
Handje omhoog,
Handje omlaag,
een vuist gebald,
't is maar de vraag,
Waar zit de ernst
en waar verlakkerij.
Zoo varen illusies voorbij,
Zoo varen illusies voorbij.
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(Van Tol/Davids, ‘Klap eens in je handjes’ - 1939.)

Opvallend is dat in dit lied voor 't eerst, zij het zeer verborgen, iets wordt losgelaten
over de ontwikkelingen in Duitsland. In het laatste refrein wordt mijns inziens de
Hitlergroet beschreven. Davids heeft gevoeld wat er zou gaan gebeuren. Tegen zijn
familie zei hij: ‘We gaan er allemaal aan. Ik ben hun eerste slachtoffer’ (Ibo 1981,
p. 227). Voor de oorlog uitbrak was Davids, die aan zware astma leed, echter al
overleden. Van de verschrikkingen van de oorlog heeft hij niets meegekregen.

Wim Kan en het ABC-cabaret
In 1936 vond in het Leidsepleintheater de première plaats van het ABC-cabaret. Het
programma Daar zit muziek in... geschreven door tekstschrijver Wim Kan, maakte
een stroom van reacties los. De overwegend serieuze recensies geven al aan hoezeer
men het ABC-Cabaret als een ‘wedergeboorte van het Nederlands cabaret’ zag. Men
was er blij mee: ‘Het ABC-Cabaret ontleent zijn kracht aan het vooropgezette doel
iets tot het auditorium te zeggen. We zouden haast kunnen opmerken: elk deel van
het programma heeft een moraal.’; ‘Het is geen cabaret, het is geen revue. Het staat
ideologisch het dichtst bij goede, vlotte journalistiek, waarbij ieder genre welkom
is, behalve het vervelende.’ (Ibo 1981, p. 15).
Ik vond drie liedjes - uit verschillende program-
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ma's - die tezamen een duidelijk beeld geven van de visie van de jonge tekstschrijver
Wim Kan op de maatschappij en vooral op de burgers van toen. Enkele fragmenten
hieruit:
We zijn zo gewoon, zo doodgewoon
als onze kleren waar geen coupe in zit.
We zingen in 't leven de ondertoon we heten doodgewoon eenvoudig Smit.
Wij zijn de Smitten, die voor u zitten
voor 't open venster - met hun zoon...
't Kind is geen mooie - hij is een rooie...
maar wel een rechtgeaarde Smit, dus: doodgewoon!
Al 14 jaar geleden stond welkom op de mat,
verhuurden wij een kamer met inbegrip van 't bad.
Toen kwam meneer van Putten, die zag de kamer aan
en is sinds 14 jaren hier nooit meer weggegaan.
Hij wordt verzorgd met liefde en voelt zich als een vorst.
Eet rijstebrij met krenten en commensale worst...
Hij was zo gewoon - zo doodgewoon
net als z'n kleren waar geen coupe in zat!
Hij zong in het leven de ondertoon,
hij huurde hier de kamer met het bad!
(Wim Kan, ‘De Smitten zijn zo gewoon’ - 1936.)

Rood of niet rood, als rechtgeaarde Nederlander ben en blijf je doodgewoon,
fatsoenlijk en middelmatig. Het burgerlijke zit 'm in het huis, de huurder, de kamer
en het bad, het eten etc. En juist tegen diezelfde burgerlijkheid wordt geageerd in
het volgende lied over ‘de Jansens’ waar ik helaas alleen enkele fragmenten van op
kan nemen.
In hun gehuurde woning met achtertuintje zitten de Jansens te genieten van het
uitzicht. Beiden zijn in het trotse bezit van een HBS-diploma. Ze hebben echter geen
geld en geen humor. Ze doen er alles aan om op de buitenwereld zo braaf mogelijk
over te komen.
Wij zijn de Jansens en wij eten soep.
Wij eten soep, omdat wij daarvan groeien.
Al staat de revolutie op de stoep
Daar kunnen wij ons immers toch niet mee bemoeien.
Zo weten wij met ere ons goed te conserveren.
Wat geeft het of de wereld sterft
Als 't ons maar niet bederft.
Door niets worden wij meer geraakt
Want wij zijn levend ingemaakt,
Conserven die bederven niet, zoals u ziet.
Hier zitten de Jansens en zij eten soep
Zij konden moss'len zijn, dat is om het even.
Maar het zijn Jansens, en zij eten soep,
Als enig teken dat zij allebei nog leven.
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(al niet veel later)
De tijd gaat snel: zag u zo-even
De Jansens nog geheel in leven,
Thans zijn de Jansens reeds abstract
En in dit album opgeplakt.
En toch is tussen toen en thans
't Verschil niet eens zo groot.
Toen leefden deze Jansens nog
En tegenwoordig zijn ze dood.
(Wim Kan, ‘Het leven van de Jansens’ (fragmenten) - 1938.)

In het lied wordt beschreven met welke zorgen een goed burgerlijk Nederlandsgezin
te kampen heeft. Daarbij krijg je een goede voorstelling van het huis, de meubels,
de tuin en de kleding van de Jansens. Hoeveel mensen zullen zich niet herkend hebben
in de levensbeschrijving van ‘De Jansens’? Een recensie uit die tijd (Ibo 1976, p.
53): ‘De Jansens...een echtpaar, welks burgerlijke middelmatigheid zo genadeloos
en realistisch wordt geparodieerd, dat men bijna kan vrezen dat Wim Kan, als schrijver
van de tekst, wegens belediging van een volksgroep zou kunnen worden
aangesproken..’
Al stort de wereld in...het fatsoenlijke Nederland blijft de dingen doen van alledag
met een nuchterheid waar je af en toe koud van wordt. Voor mij is dit een tijdloos
lied en juist nu weer heel herkenbaar. Er staat nu dan wel geen oorlog voor de deur
maar de milieuvervuiling bedreigt al tijden ons leven en welzijn en bij onze naaste
buren worden wederom buitenlanders geterroriseerd. De kranten staan er vol van
maar er moet nog veel gebeuren voordat Nederland uit de luie stoel rijst en actief
gaat werken aan zijn eigen verantwoordelijkheden. Uit het derde lied het volgende
fragment:
Wij zingen het lied van deze tijd,
Het lied der middelmatigheid,
Dat middelmatig liedje
Van Jantje en Marietje.
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Wij zijn tenslotte inderdaad
Niet veel meer dan de middelmaat,
Maar toch ook niet veel minder.
Wij hebben ook geen hinder
Van onze middelmatigheid,
Het is een teken van de tijd,
En wie zich bij zijn tijd aanpast
Heeft verder niet de minste last
Van middelmatigheid.
Men hoont ons niet,
Beloont ons niet,
Verjaagt ons niet,
Want wij zijn kind'ren van de tijd,
Wij zijn... de middelmatigheid!
Wij zingen het liedje van ied're dag,
Het lied dat iedereen horen mag,
Waar niemand om lacht en waar niemand om huilt,
Omdat er geen waagheid of wijsheid in schuilt.
Zo'n liedje, zo typisch van onze tijd,
Zo'n liedje... van middelmatigheid.
In vele landen zelfs regeert
De middelmatigheid;
De massa-man
Wordt Koning dan,
De enkeling
Wordt drenkeling,
Want onze middelmatigheid
Komt steeds meer in de meerderheid.
(Wim Kan, ‘'t Lied der middelmatigheid’ - 1939.)

Opmerkelijk is dat de drie liedjes uit verschillende programma's uit de vooroorlogse
periode van het ABC-cabaret komen maar toch op hetzelfde inhaken.
‘Het lied der middelmatigheid’ als een soort samenvatting van wat Wim Kan ons
steeds weer wil vertellen: Nederland slaapt in en maakt zich alleen nog zichtbaar
druk om dingetjes van huishoudelijk niveau. Men heeft een leven over voor rust en
regelmaat. De werkelijke problemen van structurele aard durft men niet aan te gaan.
En liever nog wordt men er helemaal niet mee geconfronteerd.
Uit een naoorlogse recensie van Vrij Nederland (Ibo 1976 p. 103): ‘Hij nam hiermee
een commercieel risico: het Holland se publiek dat een cabaret bezoekt is het
gewoonlijk alleen om amusement te doen en wenst in zijn uitgangetjes niet gestoord
te worden door een confrontatie met een problematiek voor welke het de ogen liever
sluit.’
Uit het voorafgaande zou men de conclusie kunnen trekken dat Kan vooral sociaal
geengageerd te werk ging. Dat is niet helemaal waar. Kan bracht wel degelijk ook
de politiek ter sprake zoals in de sketch ‘Altijd komt er ruzie van’. Maar dan komt
al snel de politie zeggen dat die scène kwetsend is voor een bevriend staatshoofd en
op straffe van intrekking van de vergunning geschrapt moet worden. Zeer gekuist
kan het er dan tenslotte meedoor. En dan nog schrijft het Binnenhof: ‘Het programma
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is zodanig politiek gekruid dat het onmiskenbaar ten koste gaat van het lichte, prettige
amusement; de kruiden maken de soep weleens wat erg heet’ (Ibo 1976, p. 103).
Dat het ABC-cabaret de politieke hete hangijzers niet schuwde staat wel vast; over
de politieke kleur van Kans gezelschap valt slechts te speculeren. Partij kiezen, kleur
bekennen is er niet echt bij. De Tijd schrijft later: ‘Het ABC-cabaret ziet de
betrekkelijkheid der dingen. Het ontmaskert. De draai wordt echter altijd handig
genomen. Maar daarmee bekent het zoetjesaan de kleur van het kleurloze. Het speelt
de vorm. Het speelt daardoor met de inhoud en verspeelt die soms’.
Ik geloof dat het ABC-cabaret in de periode 1936-1939 het publiek voornamelijk
een spiegel voor wilde voorhouden en het laten zien hoe gevangen men zat in zijn
eigen burgerlijkheid. Gezien de normen van het publiek en de strenge controle van
hogerhand was dit ook het enige wat het kon doen.

Erika Mann en het emigrantencabaret
Rond 1930 was de vraag naar het Duitse amusement in Nederland zeer groot. De
gewillige markt voor het Duits amusement heeft veel te maken met de volgens Wim
Ibo ‘cabaretloze’ periode in Nederland aan het begin van de jaren '30 (zie inleiding).
Toen Hitler in 1933 in Duitsland de macht overnam, besloten veel Duitse artiesten
naar Nederland te trekken of zich te voegen bij de reeds in Nederland aanwezige
Duitse artiesten. Zij gedroegen zich geenszins als vluchtelingen. In principe waren
zij wel op de vlucht; ze mochten in hun eigen land immers niet meer optreden. Zij
kwamen redelijk gemakkelijk ons land binnen. Ze hoefden alleen maar aan te tonen
dat ze niet armlastig waren.
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Het Volk, 15 februari 1963

Via het cabaret van Louis Davids, tournees door het land en het belangrijke
arbeidsterrein van ‘de radio’ werden de Duitse emigranten snel bekend en geliefd
bij het Hollandse publiek. Desondanks verliep de integratie niet vlekkeloos. Nederland
was zwaar verzuild en de aanhankelijkheid van de luisteraars aan hun eigen zuil was
immens groot. Buitenlanders die de onderlinge verhoudingen slecht kenden, maakten
snel brokken en stuitten op de bekrompen houding van de omroepleiding of van de
Radio-Omroep Commissie.
De emigranten gaven nogal eens blijk van onvrede met hun tijd. Die onvrede had
niet zelden te maken met politieke ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Dat
werd niet gewaardeerd door onze regering en de Nederlandse pers. Men vond dat er
misbruik gemaakt werd van de gastvrijheid van de Nederlandse overheid. Het paste
niet af te geven op ‘bevriende staatshoofden’. De emigranten kwamen op korte
termijn aan de Nederlandse normen tegemoet door de scherpe kanten van hun kritische
uitspraken weg te vijlen. Als Nederlandse artiesten immers rekening dienden te
houden met politie-ingrijpen, hoeveel te meer moesten gevluchte Duitse joden dan
op hun hoede zijn.
Eerst kwam het cabaret Ping Pong. Later - in 1934 - het Nelson Cabaret en de
Pfeffermühle van Erika Mann. Het zal geen verwondering wekken dat de creme de
la creme van het Duits cabaret hier te lande snel populair werd. Er kwam dan ook al
snel verzet van de kant van de Nederlandse artiesten; de buitenlanders zouden hen
het brood uit de mond stoten.
Van de drie genoemde cabaretgroepen van emigranten in Nederland is de Pfeffermühle
ongetwijfeld het meest interessant. Het bracht waarlijk politiek cabaret en hield dat
ook vol ondanks de tegenwerking van politie en controlecommissies. Door hun
enorme artistieke kwaliteiten en hoogstaand cabaret in het algemeen kregen ze alle
waardering van publiek en pers. Zij hadden betere mensen, betere teksten en werden
gedreven door een idee. Het bracht zuiver anti-fascistisch cabaret, hoewel in bedekte
termen. De naam Duitsland kwam in hun sketches en liedjes niet voor. De volgende
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fragmenten spreken boekdelen, zeker als we weten dat tekstschrijfster Erika Mann
deze, verkleed als militair, voordroeg op het toneel.
Ich bin der Prinz von Lügenland
Ich lüg, dass sich die Bäume biegen, Du Lieber Gott, wie kann ich lügen,
Lüg alle Lügner an die Wand
Bei mir daheim im Lügenland
darf keiner mehr die Wahrheit reden, Ein buntes Netz von Lügenfaden
Hält unser grosses Reich umspannt.
Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht,
Wer immer lügt, dem wird man glauben.
Zum Schluss lässt sich's die Welt nicht rauben,
dass er die lautre Wahrheit spricht.
(Erika Mann, ‘Der Prinz von Lügenland’ - 1934.)

Deze tekst komt voor in het derde exilprogramma van de Pfeffermühle dat geschreven
was op het thema ‘Märchen’. In het volgende fragment komt een als Hitler verklede
man het toneel op en begint het publiek te ondervragen:
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Na, nun raten Sie mal, wer bin ich?!
Trag ich nicht den Chapeauclaque wie einer,
Der in der Gesellschaft mittendrin, Ein gelehrter, oder gar noch feiner?
Na, wer bin ich?
Na, na, na wer könnt ich sein?
Bin ich Dichter?
Bin ich Richter?
Künstler bin ich und als solcher kühn, Greif hineins ins volle Menschenleben.
Na, - nu raten Sie mal, wer ich bin, Kopf herunter, ich will Antwort geben!
Bin Scharfrichter
Bin Scharfrichter
Ja, ich richte wahrlich scharf,
Hau in Eile / Mit dem Beile
Kopf um Kopf ab / Weil ich darf!
(Erika Mann, ‘Mann der Stunde’ - 1934.)

Erika Mann en haar Pfeffermühle, die de eerste twee programma's in München
speelden, hielden tegen alle waarschuwingen in, vast aan hun doel: ‘wir müssen uns
alle ganz der Politiek weihen’. Waar anderen water bij de wijn deden en zich
aanpasten aan de bekrompen houding van regering en pers gingen zij onverstoorbaar
door met het uitdragen van hun idee. Waar dat niet gewaardeerd werd, boekten zij
immers toch succes op grond van hun artistieke vaardigheden.
Menno Ter Braak heeft de Pfeffermühle in Nederland min of meer bekend gemaakt
door zijn kritieken in Het Vaderland. Zijn recensies werden door de Duitse artiesten
zeer gewaardeerd. ‘Seine analysierenden Besprechungen sind das Genaueste, was
über die Pfeffermühle geschrieben wurde’ (Keiser Hayne p. 124).
Menno Ter Braak was zeer onder de indruk van de teksten van Erika Mann en haar
Pfeffermühle. Hij bezocht ieder nieuwe voorstelling en schreef daar uitgebreid over.
Zijn belangrijkste recensie verscheen in Das neue Tagebuch 4 (1936), no. 6. Over
de teksten zegt hij: ‘und die Texte sind wieder nicht eine Rhapsodie von zufälligen
Kabarettnummern, sondern sie stammen hauptsächlich von einem Menschen und
weisen einen inneren Zusammenhang auf’.
Hij denkt dat de sterke samenhang in de teksten een reaktie is op de situatie waarin
zij als emigranten leven.
In april 1936 vond de duizendste voorstelling plaats in Nederland. De Nederlandse
regering feliciteerde de artiesten maar verzocht tegelijkertijd de Pfeffermühle politiek
engagement na te laten; het bracht voor Nederland te veel diplomatieke complicaties
met zich mee. Dit verzoek werd met klem herhaald.
Erika Mann vertelt: ‘Durchaus, so liess die Niederländische Regierung mich
wissen, wünschte sie, dass wir fortführen, im Lande zu gastieren. Noch sei man eine
freie Nation und lasse sich nichts vorschreiben. Leider nur müssten wir von nun an
auf jede, selbst die indirekteste politische Wirkung verzichten. Unser Erfolg - und
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damit der finanzielle Erfolg zahlloser holländischer Unternehmer - sei so gross, dass
wir der leidigen Poltik gewiss entraten könnten. Auch als reines Amüsiertheater
könnten wir ohne weiteres... Wir lehnten dankend ab, und damit war unseres Bleibens
in Europa nicht länger’ (Keiser Hayne p. 129).
En daarmee verliet het cabaret dat in deze vorm toen al aan onze huidige normen
beantwoordde én van Duitse makelij was, ons land. Wellicht heeft dit
(emigranten-)cabaret mede de voedingsbodem gevormd voor wat er na de oorlog
aan sociaal- en politiek geëngageerd cabaret in Nederland van de grond gekomen is.
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[Nummer 4]
Van de redactie
Gelukkig zijn is heel rampzalig. Geluk is bijvoorbeeld nooit een beste bron voor
literatuur geweest - een happy end is altijd slecht. Ongeluk kan bovendien heel divers
zijn, dat is dan weer zijn charme. In dit nummer hebben wij zoveel mogelijk leed
verzameld. Oorlog is natuurlijk een grote inspiratiebron. Zo is er een artikel over de
dichters van de Eerste Wereldoorlog, een Freudiaanse interpretatie van de Golfoorlog,
en schrijft Andreas Sinakowski over goed en fout na de oorlog.
In het kader van ziekte en martelaarschap komen de beroemde zeventiende-eeuwse
arts Van Beverwijck en het sadomasochisme bij Vondel aan bod. Nog meer
lichamelijke misère is te vinden in de rubriek ‘Trans’.
Voor de geestelijke ellende verwijzen we naar de recensies, waar met name veel
eenzaamheid in voorkomt. De besproken boeken zijn deze keer niet zozeer op
actualiteit alswel op droefenisgehalte uitgezocht.
Veel leesvermaak!
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Laat de doden de doden begraven
Andreas Sinakowski
Helaas heb ik u in een onbewaakt ogenblik beloofd een stuk voor Vooys te zullen
schrijven. Maar de woorden die ik verleden jaar over mezelf heb gezegd staan me
tegenwoordig minstens zo tegen als de woorden die anderen over mij hebben gezegd
of geschreven. Sinds een jaar lijkt mijn leven namelijk op dat van een aap in een
kooi die van de ene plek naar de andere wordt gesleept om zijn kunstjes te vertonen.
Kortom: ik breng het gewoon niet meer op om nog te schrijven. Een paar brieven
aan vrienden, een ‘still alive...’ - daar blijft het zo'n beetje bij. Daar komt nog bij dat
een tekst van vijftienhonderd woorden over een probleem dat te reduceren valt tot
een ‘Wat betekenen goed en kwaad na een oorlog...?’ niet bepaald ruim bemeten is.
Voor een gedicht alleen al heb ik drie tot vijf pagina's nodig - voor een langer
dichtwerk meestal twintig. Ik ben een prozaïst in hart en nieren, met andere woorden
iemand die ertoe veroordeeld is om iedereen te benijden die in een zin het hele
antwoord paraat heeft. In mijn geval is het rampzalige gevolg daarvan dat ik me
gedwongen voel om alles net zo lang van alle kanten te bekijken tot een antwoord
niet meer nodig is. Vanaf een bepaald moment betekent dat: ‘De weg is het doel’.
Mijn afkomst is er de oorzaak van dat ik mezelf verslijt in een permanent proces
van interpretatie. Ik kom uit een familie met zowel Russische, Poolse, Franse als
Duitse voorvaderen. Sommigen waren jood. Dat wil zeggen: ik ben te zeer Duitser
om bij de joden en te zeer jood ben om bij de Duitsers vertrouwen te wekken. Mijn
omzwervingen begonnen al vroeg. Ik was negen jaar toen ik mijn eerste ‘thuis’
verliet: de Oost-Berlijnse docklands. Ik werd geadopteerd en plotseling verging het
mij als de meeste kinderen die alles verloren om niets te winnen. Ik kan niet zeggen
dat het slecht met me ging... zolang ik het spel maar meespeelde, me regelmatig
waste en er met behulp van een behoorlijke portie intrige voor zorgde dat ik niet op
straat werd gezet.
Toen ik op mijn vierentwintigste voor het eerst in West-Berlijn stond, was mijn
enige verlangen voor de toekomst: in alle rust een paar boeken te mogen produceren.
In elk geval heb ik altijd beide kanten aan den lijve mogen ondervinden, met als
eindresultaat dat ik noch bij de ene noch bij de andere kant hoor. Familiarity breeds
contempt.
Ik kan de lijst van pittoreske tweesporigheden in mijn biografie nog een hele tijd
voortzetten. Omdat ik vier jaar van mijn leven voor de Oost-Duitse geheime dienst
werkte, maar eigener beweging een einde heb gemaakt aan mijn misdaad tegen de
geest, ken ik zowel vervolgers als vervolgden, zowel het ree als de jager. Ook
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hier val ik buiten elke categorie. Ik heb niet op het jongste gericht gewacht om mezelf
aan het kruis te spijkeren. Ik had mezelf verhoogd, waarom zou ik mezelf niet ook
vernederen. En terwijl ik dat deed stelde ik vast dat er tussen die twee dingen helemaal
geen verschil bestaat. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, komt daar nog eens
bij wat men gewoonlijk ‘homoseksualiteit’ noemt; dat maakt me zelfs in de ogen
van mijn allerlaatste medemens nog verdacht. Bij beide kanten horen - altijd weer
en zowel aan de ene als aan de andere kant - alleen maar vuiligheid. Het dichtst in
de buurt komt misschien nog dat ik iemand ben die het verraad verraden heeft, een
deserteur, een unicum, een farce van verscheurdheid. Ik zit, zoals dat in het Duits
heet, ‘tussen alle stoelen’. Vanaf mijn geboorte ben ik ertoe voorbestemd geweest
een kosmopoliet te zijn. En daarom is mijn thuis: de ervaring, een woord, een gebaar,
de betekenis.
Of het overtreden van alle regels. How to be an alien? Heel eenvoudig. Zoek de
plek op waar je niet hoort en je zult de gekste dingen meemaken. Zodra je een keer
uit het oude spoor stapt, volgt de rest vanzelf. En als de moraal - meestal in de
gedaante van een derderangs verslaggever van een krant - zich weer eens opmaakt
voor een kruistocht is er geen ontsnappen mogelijk. Spreek uit wat je ziet, zeg wat
je denkt en je rol als iemand die zich weigert aan te passen ligt vast. Wees lang genoeg
jezelf en je naam wordt tot een gerucht.
Het is vreemd, maar steeds als ik melding maak van de smerige attributen die mij
worden toegedicht (of van het feit dat ze als oude koeien vanuit de sloot mijn erf op
gejaagd worden) krijg ik van sommige mensen het verwijt te horen dat ik ermee
koketteer, met andere woorden: dat ik een ‘uitverkorene’ wil zijn. Zien zij dan niet
dat zij het zelf zijn die voortdurend iets anders van mij willen maken dan ik ben?
Welk een agonie - nooit ontsnapt zijn, nooit iets anders gezien hebben, nooit aan de
rand van de woestijn hebben gestaan, maar wel bijna zeker weten hoe het er bij een
ander uitziet. Als ik naar hen luister, krijg ik de indruk dat zij beter dan ik weten wat
ik ben of bedoel. En dat terwijl ik dat meestal zelf nauwelijks weet; maar wat
belangrijker is: het deert me niet meer. Wie mijn boek over Berlijn heeft gelezen
weet dat ik vierentwintig jaar (en ook daarna nog) vierentwintig uur per dag bezig
ben geweest met luisteren naar anderen, met het mezelf eigen maken van vreemde
wetten, of met het brengen van offers aan de moraal. Wat heeft keurig gedrag mij
opgeleverd behalve allerlei zinloze ellende? Wat levert het iemand anders op? Moeten
we niet allemaal steeds weer vaststellen dat we gewoon kunnen doen en laten wat
we willen om toch voortdurend maar te blijven wat ons door de buurman wordt
voorgeschreven? Dat wil zeggen: zolang we dat toestaan. Tegenwoordig vraag ik
me alleen nog maar af waarom ik bij dat alles ook nog zo weinig hoop koesterde.
En zo weinig hoorde. Onze grote denkers - hadden zij mij niet ook gewaarschuwd?
Schijnen zij trouwens toch niet altijd alleen maar te willen zeggen: om het even
wanneer en waar, of je nu Josef K. bent of wie dan ook: verwacht geen antwoord
van het slot. Blijf alleen maar over je schouder kijken, denk eraan wat anderen
eventueel
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over je denken, wees wat mij betreft ook volgzaam. Maar of je nu in het ijs verbrandt
of bij het vuur bevriest - verwacht van die kant geen boodschap.
Ellende! Als ik het daarover heb, moet ik vertellen wie een einde heeft gemaakt
aan mijn treurige pogingen om iemand anders te zijn dan ik ben. Wat een
onbeschrijflijk genoegen was het om Ill-ness as a metaphor van Susan Sontag te
lezen. Wat een bevrijding was het om van haar te horen dat de dingen niet identiek
zijn met hun naam. De kern van haar overwegingen valt misschien als volgt samen
te vatten: het gebruik van een metafoor is iets toepassen op iets dat het niet is. Die
bedrieglijke zekerheid ook altijd dat er in de stroom van het leven iets te vinden is
waaraan je je kunt vastklampen! Maar waarom jezelf niet gewoon laten meedrijven?
Zoals ik al zei, ik was dertig jaar lang driftig in de weer geweest met het hebben van
een eigen mening. Wat was het stupide om altijd maar ergens bij te willen horen en altijd bij de verkeerde mensen. Altijd de vraag wat een jood, een vrouw, een
zwarte, een christen moet zijn, in plaats van te vragen wat dat eigenlijk voor onzin
is. Als ik nu in de New York Times lees dat ik homoseksueel ben, schud ik mijn hoofd
en vraag me af of ik het ben die ze bedoelen. Maakt het ook maar enig verschil wie
hem wanneer waar op welke manier of überhaupt ergens insteekt? Als hij het maar
lekker vindt. Als het echt waar is dat God in de mens leeft, dan is de mens te groot
voor een vel vloeipapier. Ga heen en neem hem in ogenschouw, ontdek zijn weidsheid,
maar probeer niet er een mening over te hebben. ‘Nee, dat de Koningin je gezicht /
niet herkenne, het is zachter / zo, mijn geliefde, ver van de afbeeldingen’ - Neruda
heeft het geweten. Iedereen die gelukkig is in zichzelf weet het. Waarom weet jij het
dan niet?
Waarom moeten wij trouwens voortdurend iets benoemen of altijd weer iets
veranderen? Kunnen we niet eens voor heel even een stapje achterwaarts doen en
naar de wereld kijken? Zou het niet gewenst zijn dat wij ons er weer eens van
vergewissen dat de wereld nog bestaat? De meeste mensen leven buiten iedere
realiteit, totaal overgeleverd aan hun waan, of die nu beschaving, vooruitgang,
wetenschap of religie heet. Of cultuur. Na talloze manoeuvres klinkt dat woord,
althans uit de mond van de brave burger, als: neuk het lijk zolang het nog warm is.
Ja, wat betekenen goed en slecht na een oorlog? Precies hetzelfde als wat daarvoor
ook al niet deugde. De drang zichzelf een beeltenis te maken. En wat in de betere
kringen van Katmandoe tot en met Patagonië als correct wordt beschouwd - namelijk
het hebben van een mening - is niets anders dan pure arrogantie. Zeker, het is heel
prettig dat we tegenwoordig bij de tandarts een spuitje krijgen, maar zijn wij daarom
beschaafder, humaner, beter, verstandiger, rijker dan de visvrouw ten tijde van Nero?
Vol verachting kijken wij naar de strijd der gladiatoren in het Circus Maximus. Maar
als ik aan onze talk shows denk, dan dringt zich tevens de gedachte op dat wij nog
altijd in dezelfde toestand leven als duizenden jaren geleden. De mensen zitten nog
altijd in de hel van Plato en proberen de schaduwen op de muur een vleugje realiteit
in te blazen. Maar het leven is buiten, het leven gaat verder, altijd. En het draagt geen
naam.

Vooys. Jaargang 10

199

Een ding is wat het is. Misschien kan men er zelfs achter komen. Wat zegt de rots?
Wat fluistert het riet? Het was een daad van pure goedheid toen Gertrude Stein de
bridgetafel van de conformist omverstootte: A rose is a rose is a rose. Natuurlijk niet
als je erop uit bent je leven lang niets anders te doen dan het in stand houden van de
status quo. There is no there there.
Waarom dus nog langer schrijven, vraagt men zich misschien af, als het niet is
om aan een paar miljard meningen er nog een toe te voegen. Wel, dat is heel
eenvoudig. Om mezelf te verzekeren van mijn bestaan. Als ik tegenwoordig het
grootste deel van mijn tijd besteed aan het schrijven van zinnen over mensen, dan
doe ik dat ongetwijfeld om daarbij mijzelf te ontdekken. Misschien klinkt het
paradoxaal, maar tijdens mijn nachtelijke activiteiten (die meestal bestaan uit het aan
elkaar rijgen van woorden) heb ik bijvoorbeeld ook ontdekt dat ik best tevreden ben
over mijn situatie, want die behoedt mij er tenminste voor mijn leven te slijten in
eeuwigdurende verveling en blindheid. Uiteraard vloeit uit dit beroep ook de genade
voort van het alleen kunnen zijn. Wat heb ik er de afgelopen jaren van genoten alle
tijd van de wereld in mijn eentje door te kunnen brengen. Die vriendelijke stilte had
altijd het voordeel dat ik met mezelf bezig kon zijn; en alles eindigde met acceptatie,
met grenzeloze overgave aan dit zijn.
Natuurlijk heb ik ook een aantal meningen ontwikkeld, simple comme bonjour,
zelfs mij schieten er met enige inspanning dagelijks tientallen te binnen. Ik probeer
ze alleen niet te verkondigen. Toen ik had besloten dat ik schrijver wilde worden,
merkte ik namelijk al gauw dat het er, wil je in dit metier een beetje gelukkig zijn,
niet alleen gaat om wat je schrijft. Meestal is het in het belang van de gemeenschap
minstens even belangrijk wat je verzwijgt. Want als ik op het vlot van deze tijd als
metgezel van Ulysses één ding heb geleerd dan is het wel: ook zonder mij zullen er
altijd voldoende fanatici en brandstichters zijn die ons lastig vallen met hun
programma's, heilboodschappen, goden of filosofieën. Zij zullen niet aflaten te
proberen ons wijs te maken dat we slechts het recept hoeven te veranderen om alles
beter te maken - we hoeven alleen maar wat meer eieren door het beslag te roeren.
Maar alles is goed, alles is allang duizend keer gedaan. Op dezelfde manier als er
sinds mensenheugenis altijd weer op is gewezen dat er geen verbetering buiten de
mens, of buiten jezelf kan bestaan. Alles is aanwezig, de mens moet het alleen maar
zien. Alles is in hem, hij moet het ontdekken. En van de filosofie hebben we niets te
verwachten. Zij is altijd de vergissing van gisteren.
Als er echt een hel bestaat, dan zijn er voldoende mogelijkheden hem hier op aarde
en niet in een ver hiernamaals te leren kennen. Om in zijn volle omvang van de hel
te kunnen genieten, hoeven wij ons slechts uit te leveren aan de duistere machten,
die verkondigen wat ons van elkaar scheidt en die ons proberen aan te praten dat wij
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op de een of andere manier slecht en niet helemaal gelukt zijn. Er loopt een directe
lijn van Aristoteles naar Hitler, Kant, Hegel, Marx. De categorische imperatief, het
communistisch manifest, Auschwitz. Wat heeft dat alles ons te bieden behalve dat
wij uiteindelijk onder helse pijnen en in eindeloze zelfverloochening
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toch weer bij onszelf terechtkomen. Die onvergetelijke schoolmeesters. Uit de grond
van hun hart en rein tot in hun protoplasma dachten zij de weldoeners van de mensheid
te zijn wanneer zij de mensheid vertelden wat God voor de lunch gebruikt of wanneer
zij gewoon een beetje onder zijn duiven schoten door ieder individu het idee aan te
smeren dat hij of zij door hem eigenlijk heel anders bedoeld was, kortom; wanneer
zij ons probeerden af te brengen van de weg die wij allang waren ingeslagen. Zou
ik niet zeker zijn van het bestaan van dit genadige wezen dat ons ook weer terugvoert,
dan zou ik moeten betwijfelen of er nog een toekomst bestaat. Is het niet zo, dat ik
maar een blokje om hoef te gaan om hele scharen miskende verlossers tegen te
komen? Zij zijn even onopvallend als jij en ik, want in de gekkenhuizen zitten altijd
alleen de onschuldigste gevallen. Wat maakt het uit of iemand Mahatma Gandi meent
te zijn? Wie weet is hij het zelfs. We zouden het op zijn minst in overweging kunnen
nemen. Maar als hij de kliniek inruilt voor het parlement, verandert de
goedgelovigheid in zuur en gif. Hebben alle pogingen tot bevrijding, tot het vinden
van een weg of van het paradijs ons niet altijd weer steeds dieper laten wegzinken
in het moeras? Laat de doden de doden begraven, de wereld volgt nu eenmaal de
valse profeet. Mijlenver van zichzelf verwijderd, altijd in de hoop iets te weten
waardoor het lijden pijnloos en de wanhoop comfortabeler wordt, is de mens zelfs
bereid om naar de grootste onzin te luisteren - maar niet naar de stem in zichzelf.
‘Zweef stil als een kolibrie...’ schrijft Henri Miller. Daarmee wil hij ons zeggen: leer
te zwijgen en je zult een antwoord in jezelf horen. Maar vooral: ontdoe je van de
schadelijke invloed van de moraal, werp je slechte geweten overboord en je zult je
bewust worden van elke echt noodzakelijke handeling. En wacht niet op een morgen.
Er bestaat geen morgen; alleen het nu, waarin je thuis bent. Ga en leef of blijf gewoon
zitten waar je zit. De verlossing ben je zelf, zij is in je en wacht wanhopig tot jij haar
verlost.
Thoreau schreef: ‘Wat mijn buren goed noemen, vind ik diep in mijn binnenste
voor het grootste deel slecht. En als er al iets is waar ik spijt van heb, dan is dat
hoogstwaarschijnlijk mijn goede gedrag. Van welke demon ben ik bezeten geweest
om zo braaf te gehoorzamen? Jij kunt de meest wijze dingen zeggen, oude man met
je zeventig eerzame levensjaren - ik hoor een onweerstaanbare stem die me ver
weglokt van al die dingen...’
Het overkomt me tegenwoordig steeds vaker dat ik zeg: ‘Ik heb alles wat ik wil.’
Dat komt doordat ik mezelf volg. De stem binnenin mij. Die stem bracht mij ertoe
afscheid te nemen van alles wat ik als vaststaand beschouwde. Maar vooral van de
ideeën die ik mij - steeds maar gehoorzamend en gehoorzamend - van mijzelf en van
anderen vormde. Mijn adieu chez nous duurde jaren. Ik heb geleden en geschreeuwd.
Ik heb de wereld aangeklaagd. Ik heb alles en iedereen verantwoordelijk gesteld voor
wat er met mij was gebeurd. Zoals gezegd: ik leed als een dier aan een bij elkaar
geleende identiteit. Pas toen ik totaal uitgeput mijn verzet opgaf, ben ik me gaan
afvragen wanneer nu eindelijk mijn leven begon. Het besef dat die vraag allang deel
uitmaakte van mijn leven, dat ik mijn leven reeds leefde, ja dat ikzelf het was die
zichzelf die vraag stel-
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de, joeg als een orkaan door me heen. Ik werd mij ervan bewust dat ik alles wat er
met mij was gebeurd alleen aan mijzelf te danken had. Ik bekende schuld en herwon
mijn onschuld. Ik zei ja, ja en nogmaals ja. Als nu iemand tegen mij zou zeggen dat
ik met mijn dood de mensheid zou kunnen redden, dan zou ik weigeren. Zelfs als ik
wist dat mij nog slechts vijf minuten van ijsblauwe stuiptrekkingen zouden resten ik zou nee zeggen en adviseren het eens bij de buurman te proberen. Heb je eenmaal
ja gezegd, dan zul je leven, ondanks alles - ondanks de legers, ondanks de oorlogen
en hun decors.
Ik ben gelukkig. De rivier is stil vannacht.
Den Haag, 27 augustus 1992
Vertaling uit het Duits: Gerrit Bussink
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Kinderkruistocht naar Tralfamadore
Kurt Vonneguts Slaughterhouse Five
Jan Frans van Dijkhuizen
Kurt Vonnegut wordt op 11 november 1922 geboren als zoon van Edith Lieber en
Kurt Vonnegut, een architect, in Indianapolis, Indiana. In 1940 gaat hij biochemie
studeren aan Cornell University en brent hij enige tijd door aan The Carnegie Institute
of Technology. In 1945 voegt hij zich bij het Amerikaanse leger en vertrekt hij naar
Duitsland. Al spoedig wordt hij krijgsgevangene en te werk gesteld in Dresden, in
een fabriek waar een soort vitaminerijke siroop voor zwangere vrouwen wordt
geproduceerd. Op 13 februari 1945 wordt Dresden platgebombardeerd door geallieerde
luchttroepen en Vonnegut is getuige. Het is een ervaring die hem zijn hele leven zal
achtervolgen en hem uiteindelijk inspireert tot het schrijven van Slaughterhouse Five.
Teruggekomen in Amerika schrijft hij een Master's thesis genaamd Fluctuations
between Good and Evil in Simple Tales, aan de faculteit Antropologie van de
universiteit van Chicago. Zijn werk wordt echter afgewezen en Vonnegut besluit
zich full-time op het schrijven toe te leggen. Hij verdient de kost met het schrijven
van SF-verhalen in allerlei vage voddenblaadjes en werkt onderwijl aan serieuze
romans. Na een aantal matig succesvolle boeken - waaronder Player Piano, Canary
in a Cat's House. Cat's Cradle en God bless you, Mr. Rosewater - verwerft hij
internationale faam met Slaughterhouse Five, zijn Dresden-roman, waaraan hij twintig
jaar bezig is geweest.
Slaughterhouse Five is het verhaal van Billy Pilgrim die als krijgsgevangene in
Dresden de grootste massaslachting aller tijden in de Europese geschiedenis
meemaakt, deze overleeft en na de oorlog terugkeert naar Amerika, alwaar hij trouwt
met de onophoudelijk chocoladerepen etende Valencia, een glansrijke carrière als
opticien opbouwt en vader wordt van twee kinderen; Barbara en Robert. De laatste
wordt na een kortstondige periode van adolescente onhandelbaarheid een
gerespecteerde Green Beret.
De roman valt uiteen in twee delen: Billy's tijd in Duitsland en zijn periode als
opticien na 1968. De verschillende tijdslagen lopen echter continu door elkaar heen
en zelden blijven we langer dan twee pagina's in één periode. Dit komt omdat
Slaughterhouse Five een roman is in de trant van de ‘telegrafisch schizofrene’ verhalen
van Tralfamadore, de planeet waar vliegende schotels vandaan komen. Met
Tralfamadore zit het ongeveer zo: op de avond van het huwelijk van zijn dochter
wordt Billy gekidnapt door bewoners van de planeet Tralfamadore om daar, samen
met de oogverblindend mooie filmster Montana Wildhack, tentoongesteld te worden
in de dierentuin. Omdat de Tralfamadorianen Billy door een geheimzinnige
tijdskromming voeren, duurt zijn jarenlange verblijf in de ruimte slechts één
microseconde en blijft dus onopgemerkt. Billy's ontvoerders hebben over een aantal
zaken een nogal afwijkende mening. Zo zien zij tijd niet als een lineair gegeven,
maar vertellen zij Billy dat elk moment, onverschillig of het zich in heden, verleden
of toekomst afspeelt, altijd al heeft bestaan en dat ook altijd zal blijven doen. Tijd is
in feite een ruimtelijk continuum en alles is allang gebeurd. Tevens vinden de
Tralfamadorianen het concept van vrije wil slechts een pervers fantasma, ontsproten
aan het zieke brein van onwetende aardbewoners. Ze geloven in de onafwendbaarheid
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van het noodlot en liggen daar niet wakker van; volgens hun tijdsbesef leeft iedereen
immers voor altijd omdat ieder moment in eeuwigheid bestaat. Ze weten Billy te
vertellen dat het heelal zal vergaan door een mislukt experiment met brandstof voor
Tralfamadoriaanse vliegende schotels - nóg een klap voor het menselijk ego - en
drukken hem op het hart zich er geen zorgen over te maken; de dingen gebeuren
omdat ‘de structuur van het moment’ dat nu eenmaal zo be-
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paald heeft. Hun remedie tegen ongeluk en hun antwoord op de vraag van het
menselijk lijden is eenvoudig: concentreer je gewoon op de leuke momenten en
negeer de vervelende. Alle tijd is altijd tot je beschikking, dus het is gewoon een
kwestie van kiezen.
Net zoals de Tralfamadorianen is Billy ontkoppeld in de tijd, hij vertrekt op de
meest onverwachte momenten van 1945 naar 1968 en vice versa en Slaughterhouse
Five volgt hem op de voet. Het Tralfamadoriaanse tijdsidee en de visies op menselijk
handelen en menselijk lijden die ermee samenhangen zijn cruciaal voor een
interpretatie van Slaughterhouse Five en worden door Vonnegut gebruikt als toetssteen
voor de gebeurtenissen in Dresden en tevens verbonden met de kwestie van het
schrijven van een roman over een massaslachting. Dit laatste is namelijk een groot
probleem voor Vonnegut - hij deed er niet voor niets twintig jaar over.
Zoals Vonnegut schrijft, heerst er stilte na een bloedbad. De enigen die spreken
zijn de vogels en zij zeggen alles wat er te zeggen valt over een slachting, namelijk:
‘Poo-tee-weet?’ Kun je de verantwoording op je nemen om te schrijven over de dood
van 135.000 mensen en zo ja, hoe doe je dat dan, welke vorm doet recht, of in ieder
geval geen onrecht aan zulk onverbeeldbaar lijden? Er is een stad platgebombardeerd,
een stad die niet eens van noemenswaardig militair belang was. De mensen zijn
blijkbaar zo gek als een cent, dus wat zou je nog een beetje romans gaan schrijven?
Als Billy op een dag een radiostudio binnenloopt om het Tralfamadore-evangelie dat hem inmiddels danig naar het hoofd is gestegen - te verkondigen, treft hij daar
een forum van ‘intellectuelen’ aan dat zich buigt over de vraag of de roman dood is
of niet. Vonnegut koppelt vorm aan inhoud: leidt de dood van 135.000 mensen tot
de dood van het medium dat die zelfde dood moet weergeven? Wil het menselijk
bewustzijn de klap van Dresden overleven, dan zal de wijze waarop dit zou kunnen
- door middel van taal en verhalen - opnieuw besproken moeten worden.
Verhaaltechnische causaliteit is het eerste element dat Vonnegut overboord gooit:
een roman die aan oorzakelijke verbanden en wetmatigheden gehoorzaamt loopt in
de val van de officiële geschiedschrijving die Vonnegut zo wantrouwt: ‘Dresden
moet gebeuren, want...’: Vonnegut beschrijft hoe hij op een groot stuk behang een
grafisch schema van zijn boek had getekend met kleurlijnen die de levensloop van
de diverse karakters weergeven en een grote oranje balk die Dresden voorstelt. De
lijnen van de personages die Dresden overleefden komen aan de andere kant uit de
oranje vuurzee tevoorschijn. Van een dergelijke lineaire logica moet Vonnegut echter
uiteindelijk niets hebben en hij kiest voor een fragmentarische verteltrant met een
tijdsbegrip dat de ‘telegrafische schizofrenie’ van de Tralfamadorianen benadert. De
romans van laatstgenoemden vertellen nooit een verhaal maar bieden een reeks niet
met elkaar in verband staande scènes of beelden (‘telegrammen’) die, als ze allemaal
tegelijk worden aanschouwd, een plaatje van de werkelijkheid opleveren dat ‘mooi’
is en ‘verbazend’ en ‘diep’.
Vonneguts boek kent een minimum aan spanningsopbouw, dramatische
confrontaties en wat dies meer zij. Zijn karakters voldoen al evenmin aan de definitie
van een ‘uitgewerkt personage’. Zelf schrijft hij hier het volgende over:
There are almost no characters in this story, and almost no dramatic
confrontations, because most of the people in it are so sick and so much
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the listless playthings of enormous forces. One of the main effects of war,
after all, is that people are discouraged from being characters.
Vonnegut lijkt geen esthetische constructie van een afschrikwekkende werkelijkheid
te willen leveren. Ook houdt hij zich ver van het romantiseren van oorlog als iets
met helden en heldendaden. Oorlogen worden immers uitgevochten door onschuldige
babies en achttienjarige snotjongens die van toeten noch blazen weten. Vandaar ook
de subtitel van Slaughterhouse Five: The Childern's Crusade: de kinderkruistocht.
De verhaaltechniek van Slaughterhouse Five kan ook gezien worden als een
metafoor voor de manier waarop Billy's geheugen met zijn oorlogsherinneringen
omgaat. Hoewel hij na de oorlog enorm wordt geobsedeerd door zijn
Dresden-ervaringen, verdringt Billy het belangrijkste deel ervan: de nacht van de
verwoesting. De enige manier om met zijn traumatische verleden om te gaan is door
het het zwijgen op te leggen, hetgeen mogelijk wordt gemaakt door zijn dwalingen
door de tijd. Tijdens de nacht vóór de feitelijke aanval op Dresden vernemen we het
volgende:
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Nothing happened that night. It was the next night that about one hundred
and thirty thousand people in Dresden would die. So it goes. Billy dozed
in the meat locker. He found himself engaged again, word for word, gesture
for gesture, in the argument with his daughter with which his novel began.’
Het gekibbel van Billy's dochter is in ieder geval minder ondragelijk dan een
bombardement.
Door een truuk van het geheugen hoeft Billy er niet nog eens bij te zijn, kan hij
zich concentreren op een relatief gelukkig moment, kan hij zijn ogen sluiten. Hij
weigert de rol van getuige. Dat is een belangrijk gegeven, want Slaughterhouse Five
gaat voor een belangrijk deel over zien en omzien. Een voorbeeld. Om zich mentaal
voor te bereiden op zijn oorlogsboek, slaat Vonnegut er eens een paar andere
massaslachtingen uit de geschiedenis op na en komt onvermijdelijk uit bij Sodom
en Gomorrah, de steden die een doorn van verderf en decadentie waren in het
deugdzaam oog van God en daarom van de aardbodem weggevaagd werden in een
regen van hellevuur die rechtstreeks uit de hemel kwam. Lot en zijn vrouw echter
werden tijdig ingelicht en mochten van God de stad ontvluchten op één voorwaarde:
er mocht niet worden omgekeken. Lots vrouw deed het toch en werd prompt in een
zoutpilaar omgetoverd. Vonnegut ziet deze ongehoorzaamheid als een ontroerend
gebaar van menselijk mededogen. Lots vrouw (wat is toch haar naam?) maakte zich
zorgen om hen die achterbleven, overgeleverd aan Gods boosheid, en het werd haar
fataal. Vonnegut schrijft: ‘This book is a failure, and had to be, since it was written
by a pillar of salt’. Vonneguts roman is ontsproten aan de behoefte om achterom te
kijken en wie achteromkijkt, neemt risico's. Niet alleen omdat je je er de ergernis
van God mee op de hals kunt halen, maar vooral omdat je het je eigen geweten er
zo lastig mee maakt. Want wie achteromgekeken heeft, wil vertellen over wat hij
heeft gezien en hoe doe je dat?
Zoals we eerder zagen, doen Tralfamadorianen niet aan achteromkijken, want tijd
bestaat voor hen niet en ze hebben iedere verantwoordelijkheid voor wat dan ook
overgedragen aan ‘de structuur van het moment’. Als je over oorlogen schrijft, komt
dat goed van pas, want als je dan begrippen als vrije wil en verantwoordelijkheid
intact laat, kom je voor grote problemen te staan. Wie heeft wat ‘gewild’ en wie is
verantwoordelijk waarvoor? Het enige commentaar dat de verteller - die de
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Tralfamadoriaanse visie op de dingen stiekempjes overneemt en niet vereenzelvigd
dient te worden met Vonnegut - ons geeft op de verschrikkingen van Dresden, is ‘So
it goes’. Als een alternatieve versie van het bijbelse ‘amen’, wordt in Slaughterhouse
Five keer op keer de bevrijdende gedachte uitgesproken dat je geen vragen moet
stellen: alles gaat nu eenmaal zoals het gaat. Don't worry, be happy. Waar ‘amen’
alles in handen beveelt van Gods eeuwige en goede voorzienigheid, schraapt - ‘so it
goes’ - het laatste restje metafysisch bewustzijn uit de pan waar iedereen met holle
hongerogen omheen staat. Het geheim van geluk ligt in het verlies van emoties, in
het weigeren van de rol van getuige.
Na de oorlog komt Billy in een inrichting terecht en ligt in een kamer samen met
een zekere Eliot Rosewater, een verwoed lezer van de boeken van Kilgore Trout,
een amper gewaardeerd SF-schrijver (zelfspot is Vonnegut niet vreemd). Vonnegut
schrijft: ‘Both men were trying to re-invent themselves and their universe. Science
fiction was a big help.’ Omdat de aardse werkelijkheid hen teveel is geworden, zoeken
Billy en Eliot hun heil ergens anders. Misschien biedt de fantasie uitkomst. Kil-
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gore Trout's verhalen zijn echter van een beduidend andere strekking dan de ideeën
die ons van Tralfamadore worden toegeworpen. Een goed voorbeeld hiervan is The
Gospel from Outer Space, een boek waarin Trout het evangelie treffend herschrijft.
Trout vindt dat de evangeliën, dankzij slordige geschiedschrijving, de uiterst
bedenkelijke boodschap uitdragen dat als je iemand vermoordt, je je er van moet
overtuigen dat hij/zij geen machtige relaties heeft. Jezus was de zoon van God en de
zoon van God vermoorden is vragen om moeilijkheden. Was Jezus gewoon een
melaatse zwerver geweest, dan had er geen haan naar zijn dood gekraaid. Trouts
voorstel is om van Jezus inderdaad een ‘nobody’ te maken die gekruisigd wordt en
op het moment van zijn dood door God in bescherming wordt genomen. De lucht
zal dan opengaan en Gods stem zal roepen: ‘Vanaf nu zal ik een ieder die een melaatse
zwerver het leven zuur maakt vreselijk straffen’. De boodschap van Trouts nieuwe
evangelie is dat men mededogen en respect moet hebben voor slachtoffers, ook voor
de allerminsten.
In de hel van Dresden lijkt het nut van menselijk handelen, lijkt iedere illusie over
ons menszijn weg te ebben zoals het zwakke ‘Poo-tee-weet?’ van de vogels over een
dor maanlandschap dat eens het ‘Florence van de Elbe’ was. Vonnegut gooit het
christelijke idee als zou de geschiedenis tot een transcendent einddoel leiden
overboord en voert een boek ten tonele waarin men maar wat doelloos ronddoolt
door de tijd want welk ‘eind der tijden’ kan wedijveren met het ‘eind van Dresden’?
Temidden van deze poel van verderf herbevestigt Vonnegut echter het belang van
eenvoudige menselijke waarden zoals mededogen en naastenliefde. Zo verklaart hij
zich voorstander van het omzien, van het achteromkijken in bezorgdheid. Het
Tralfamadoriaanse ideaal van de onthechtheid is uiteindelijk niet de sleutel tot het
herdefiniëren van een door de oorlog aan diggelen geslagen bestaan. Onder de
oppervlakte van zijn succesvolle bestaan als gefortuneerd opticien, is Billy Pilgrim
iemand die huilt bij het zien van een stel kreupelen die, ingehuurd dooreen sluwe
geld wolf, langs de deuren gaan om de mensen nep-abonnementen op nietbestaande
tijdschriften aan te smeren. In zijn Tralfamadoriaanse koelheid denkt de verteller dat
het de koude winterwind is die Billy's ogen doen tranen, maar wellicht is Billy eerder
een droeve getuige van een staaltje menselijke onwaardigheid waar hij zelf geen raad
mee weet. Billy's emoties in Dresden barsten pas goed los ná het bombardement als
hij opeens ziet dat de tot paardenkar omgebouwde doodskist waarmee hij zich een
weg tussen de puinhopen heeft gebaand, getrokken wordt door paarden met gebroken
hoeven, zodat iedere stap voor hen een scheut van pijn betekent. De paarden zijn gek
van dorst en hebben stukgescheurde monden. Voor Vonnegut zijn deze momenten
van kleinschalige menselijkheid hetgeen waar het gigantisch tafereel van de oorlog
uiteindelijk over gaat, en die zo scherp contrasteren met de grootpanoramische
geschiedschrijving die hij onderuithaalt.
Slaughterhouse Five is een erg grappig boek. De slapstick is niet van de lucht en
de humor is geestig, scherp, subtiel en vaak wrang. Wrang zijn ook de laatste zinnen
van het boek. Na een opsomming van de dagelijks mondale sterfte- en geboortecijfers
rekent Bob O'Hare, Vonneguts ‘war-buddy’ uit dat we in 2000 met zeven miljard
mensen op de wereld zijn (een inmiddels wat achterhaalde schatting). Vonneguts
reactie is ‘I suppose they all want dignity’. Dit is tevens het slot van het boek.
Vonnegut blijft tot het eind toe ironisch/sarcastisch en voorziet zelfs de ideeën van
de menselijke waardigheid waar hij zelf zo aan hecht van de nodige scepsis.
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Er zou nog veel meer over Slaughterhouse Five gezegd kunnen worden. Ik houd
het maar bij: ‘Poo-tee-weet?’
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‘Dokter, ik heb zo'n last van...’
de praktijk van een zeventiende-eeuwse arts
Lia van Gemert
Ziekte is een vorm van ellende die bijna niemand bespaard blijft, daarin verschilt het
verleden niet veel van het heden. Hoewel men tegenwoordig allerlei aandoeningen
effectiever kan behandelen dan enkele eeuwen terug, moet de medische wetenschap
nog regelmatig toegeven machteloos te staan tegenover gezondheidsproblemen. Hoe
betrekkelijk de vooruitgang is, moge blijken uit de volgende uitspraak: ‘Van alle
gezwellen is kanker het ergste. [...] De kwaal gaat van kwaad tot erger en is
gewoonlijk ongeneeslijk, zoals ook Ovidius al opmerkte. De kwaadaardige materie
is zo dik en grof dat ze diep in de aders schiet en er noch door aderlaten, noch door
afdrijven of terugdrijven, noch door snijden of branden uit verwijderd kan worden.
Ze trekt zich niets aan van zachte geneesmiddelen en wordt juist uitgedaagd door
sterke.’1. Gelukkig merkt de schrijver, Johan van Beverwijck (1594-1647), even later
op dat sommige soorten kanker wel te genezen zijn en dat men in elk geval het lijden
van de patiënt enigszins kan verlichten, bijvoorbeeld door het sap van
‘kankerbloemen’ (wilde paardebloemen) of een afkooksel van robertskruid met
kikkerpis te drinken.
Het werk van Johan van Beverwijck is een ideale bron om de medische visie op
ziekte en pijn in de zeventiende eeuw op het spoor te komen. Deze Dordtse huisarts,
die onder meer de familie De Witt in zijn patiëntenkring had, schreef namelijk tussen
1636 en 1645 een volledige gezondheidsleer in drie delen: Schat der gesontheyt
(1636), Schat der ongesontheyt (1642) en Heel-konste (1645). Het drietal was bedoeld
als systematische vraagbaak voor collega's en uitdrukkelijk ook voor geïnteresseerde
leken, vandaar dat het in de landstaal geschreven was. Behalve als leerboek zal het
echter zeker als leesboek gefunctioneerd hebben: Van Beverwijck heeft de
uiteenzettingen over oorzaak, verloop en behandeling van ziekten doorspekt met
talloze anekdoten uit allerlei bronnen en met gedichten van zijn vriend en stadgenoot
Jacob Cats. Bovendien haalt hij regelmatig gevallen uit zijn eigen praktijk aan. Al
met al kan de twintigste-eeuwer hier een staalkaart van zeventiende-eeuwse ellende
vinden.

Alledaagse kwalen en ernstige aandoeningen
Of het nu gaat om onschuldige pijntjes of om vreeswekkende symptomen, deze
huisapotheek weet overal raad op. Zo kan de lezer erin terecht voor alledaagse kwalen
als hoofdpijn, de hik, buikloop, wratten, stinkende adem, aambeien, sproeten en een
kater. Van Beverwijck legt uit hoe het ongemak ontstaat, wat eraan te doen valt en
hoe het voorkomen kan worden. Dat laatste gebeurt

1.

Alle citaten zijn hertaald naar het moderne Nederlands. Ze zijn terug te vinden in: Johan van
Beverwijck, De schat der gezondheid.
Samenstelling Lia van Gemert. Amsterdam 1992, Griffioen. De schat der gezondheid zal
dit najaar verschijnen. Voor de oorspronkelijke tekst is gebruik gemaakt van Johan van
Beverwijck, Alle de wercken. Amsterdam, 1671-1672.
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Titelpagina van de editie van de Schat der Gesontheyt. Utrecht 1651

niet zelden op ironische toon want de dokter weet maar al te goed dat de mens zichzelf
vaak ziek waant of maakt. Hij vindt het bijvoorbeeld eigenlijk malligheid om op
zichzelf ongevaarlijke sproeten weg te willen werken en hoewel sommigen een kater
het liefst verdrijven door opnieuw te drinken, blijft braken en slapen het beste. Om
snel te ontnuchteren kan men een natte, koude doek om het geslacht heen slaan...
Ook op ernstige aandoeningen gaat Van Beverwijck uitgebreid in. Kinderen met
een waterhoofd zijn meestal ten dode opgeschreven, evenals lijders aan koudvuur
(gangreen), een ziekte die vanwege bevriezing van ledematen en ontstoken wonden
veel onder soldaten voorkwam. Patiënten met verzweringen in de longen teren
letterlijk weg:
Wie tering heeft en hoest een wijl
en spuwt dan enig zeldzaam kwijl,
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valt dat in 't vuur, en stinkt 't dan,
zo staat het slecht met onze man;
en dat wordt des te meer geloofd,
indien het haar valt uit het hoofd,

parafraseert Jacob Cats de woorden van de Griekse arts Hippocrates. Ernstig, maar
niet per se dodelijk, zijn bijvoorbeeld vallende ziekte, geelzucht en scheurbuik, door
Van Beverwijck op z'n Hollands ‘blauwschuit’ genoemd, naar de blauwe plekken
die vooral op de benen te zien zijn. Hoewel het begrip vitamine c nog onbekend was,
wist men wel dat bepaalde planten hier een goed medicijn waren, zoals penningkruid,
zuring en lepelblad. Merkwaardigerwijze groeiden deze juist daar waar scheurbuik
voorkwam: maaltijdsalade van Groenlandse zuring en lepelblad redde menige zeeman
het leven. Dit was volgens Van Beverwijck geen toeval: dankzij Gods voorzienigheid
beschikte elke streek over de medicijnen die zij nodig had.
Niet alle zeventiende-eeuwse ziektebeelden laten zich herleiden tot de nu gangbare
terminologie. Met het woord ‘waterzucht’ worden naar hedendaagse begrippen
verschillende aandoeningen samengevat, waarvan oedeem en diabetes er twee zijn.
De symptomen kunnen daardoor nogal variëren en achteraf bekeken is het dan ook
niet vreemd dat Van Beverwijck bij deze, meestal dodelijke, ziekte allerlei theorieën
oppert zonder tot een bevredigende oplossing te komen. Zijn conclusie luidt dat het
om een spijsverteringsstoornis gaat waarbij de patiënten op de een of andere manier
enorm veel vocht in de buik verzamelen, dat men kan horen rommelen en klotsen
als zij zich op hun zij draaien. Tegelijkertijd vergaan de meesten van de dorst, maar
nog meer vocht innemen is uit den boze. Alleen een verwarmend en verdrogend dieet
wil hier wel eens baten en ook kan men via de navel vocht weg laten lopen, vaak bij
ponden tegelijk. Meestal is dat echter slechts uitstel van executie. Men kan de patiënt
helpen door hem letterlijk te vergiftigen, zoals een Romeinse vrouw tot haar schrik
merkte. Toen ze haar echtgenoot vanwege de hoge kosten van zijn behandeling van
kant wilde maken, gaf ze hem de as van een verbrande pad; hij loosde daarop echter
zoveel water dat hij genas!

De status van de geneeskunde
In de zeventiende eeuw kende de medische wetenschap nog niet de vele specialismen
van vandaag. Wel bestond er onderscheid tussen snijders en niet-snijders: lang niet
elke arts waagde zich aan chirurgische ingrepen. Omdat de geneeskunde eeuwenlang
het menselijk lichaam alleen maar van buitenaf bestudeerd had, was de heelkunde de toenmalige term voor chirurgie - altijd een ondergeschoven beroepstak geweest.
Chirurgijns en barbiers golden eigenlijk als minderwaardige vakgenoten. Sinds de
zestiende eeuw echter had het anatomisch onderzoek van het menselijk lichaam een
hoge vlucht genomen en in het kielzog daarvan kregen heelkundigen steeds meer
aanzien.
Van Beverwijck nam actief deel aan deze ontwikkelingen. Hij
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was door de stad Dordrecht aangesteld als anatoom van het chirurgijnsgilde en gaf
in die functie, volgens tijdgenoten met groot succes, openbare anatomische lessen.
Daarnaast genoot hij een zekere faam als ‘steensnijder’: hij wist nier- en blaasstenen
vaak te verwijderen mét behoud van het leven van de patiënt. Dergelijke operaties
beschrijft hij minutieus in het Steen-stuck (1638), waaruit hier een gedeelte volgt:

Als het lichaam een dag of twee, drie goed gezuiverd en gevoed is, moeten
de onderste delen, bij de krop van de blaas, met verzachtende middelen
worden gestoofd en moet de zieke zich ontlasten. Nu staan er drie dingen
te doen: snijden, de steen eruit krijgen en de wond laten helen. Eerst moet
de patiënt wat op en neer lopen en een paar keer van een bank op een
kussen springen, zodat de steen naar de krop van de blaas schiet.
Vervolgens moet men God om Zijn zegen vragen. Als de zieke groot en
volwassen is, moet men hem op een hoge stoel of een sterke tafel
vastbinden; een kind of een bejaarde kan men bij een sterke man op schoot
zetten, met het lichaam wat naar beneden hangend en de handen aan de
voeten vastgebonden. Aan elke kant van de patiënt moeten een of twee
mannen ervoor zorgen dat deze zich niet beweegt.
De operateur moet nu zijn twee voorste vingers in olie van amandelen of
lelies dopen, in de anus brengen en met de rechterhand de buik van onder
wat naar beneden drukken en zo de steen naar de krop van de blaas duwen.
Dan moet hij tussen het geslachtsdeel en de anus aan de linkerzijde een
opening maken, zo groot als hij denkt dat de steen is. Als de steen klein
blijkt, kan hij er vanuit de anus met de vingers uitgestoten worden; is hij
groot dan moet hij er met een werktuig, lapidil genoemd, uitgetrokken
worden.
Het zal duidelijk zijn dat een chirurg ertegen moest kunnen mensen pijn te doen, al
was men natuurlijk wel wat meer gewend dan wij nu. Van Beverwijck wijst er echter
herhaaldelijk op dat de patiënt niet onnodig gekweld mag worden. Ondanks de
nuchtere toon waarop hij verslag doet van operaties en bevindingen bij secties, zal
hij toch zelf ook niet altijd met droge ogen gesneden hebben: zo ontleedde hij het
lichaam van zijn achtjarige zoon, die gestikt bleek te zijn door een sterk vergrote
lever.
Het Steen-stuck is niet alleen bekend geworden om de beschrijving van
operatietechnieken, het is tevens een bijdrage aan de wetenschappelijke discussie
over het menselijk lichaam die in de eerste helft van de zeventiende eeuw gevoerd
werd. In 1628 had de Engelsman Harvey zijn theorie van de gesloten bloedsomloop
gepubliceerd, waarna een storm van kritiek was losgebarsten. Harvey had echter wel
gelijk en Van Beverwijck was de eerste medicus op het continent die zijn ideeën
openlijk onderschreef: in het Steen-stuck probeert hij de consequenties van Harveys
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redenering voor de werking van blaas en nieren te achterhalen. De Dordtse arts was
dus een vooruitstrevend man, maar net als veel van zijn tijdgenoten besefte hij nog
niet dat de nieuwe kennis op gespannen voet stond met de klassieke medische visie,
de vier-humeurenleer. Daarin ging men ervan uit dat het lichaam voortdurend zijn
eigen bloed opat en grote hoeveelheden nieuw bloed aanmaakte,
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terwijl de kern van Harveys ontdekking was dat het bloed circuleerde en niet volledig
verteerd werd. Aanvankelijk namen de geleerden zonder fundamentele argwaan dit
nieuwe gegeven op in de traditionele medische theorie en Van Beverwijck handelde
precies zo.
Al in de oudheid huldigde men de opvatting dat in het lichaam vier verschillende
vochten (humeuren) aanwezig waren, elk met een vast tweetal eigenschappen: het
slijm was koud en vochtig, het bloed heet en vochtig, de gele gal heet en droog en
de zwarte gal koud en droog. Iemand was gezond zolang deze sappen onderling in
evenwicht waren. De Griekse arts Galenus (tweede eeuw na Christus) deelde
vervolgens de mensheid in in vier typen (temperamenten). Al naar gelang het in
aanleg meest overheersende lichaamsvocht werd iemand flegmatisch (slijm),
sanguinisch (bloed), cholerisch (gele gal) of melancholisch (zwarte gal) genoemd.
De typering gold zowel op het lichamelijke als op het psychische vlak: een sanguinicus
heeft een blozende gelaatskleur en is vrolijk en levenslustig; een cholericus is bleek
en heeft altijd haast. Op zichzelf maakte zijn aanleg de mens niet ziek; pas wanneer
bijvoorbeeld het natte en koude slijm van de flegmaticus teveel de overhand kreeg,
trad er een crisis op. Deze kon bezworen worden door het evenwicht te herstellen.
Omdat men dacht dat daarin de vier lichaamssappen samen door het lichaam
stroomden, was de behandeling er vooral op gericht het bloed2. weer gezond te maken.

Melancholie
Van Beverwijck past de principes van de vier-humeurenleer nog volop toe,
bijvoorbeeld wanneer hij de psychische aandoeningen bespreekt. Het beroemdst en
beruchtst was hier wel de melancholie, waarbij een teveel aan koude en droge zwarte
gal voor vermagering, traagheid, waandenkbeelden en zelfs volslagen waanzin kon
zorgen. De zwaarmoedigheid trof vooral mensen met een hoog I.Q.; ze werd daarom
wel ‘de moeder van de wijsheid’ genoemd. Enerzijds bedachten patiënten tijdens
hun ziekte de meest geniale dingen, anderzijds maakte hun verstand dan in Van
Beverwijcks woorden ‘zo'n verre reizen dat het dikwijls vergat naar huis terug te
keren’. Veel kunstenaars en geleerden, bijvoorbeeld Vondel en Barlaeus, hebben dit
aan den lijve ondervonden. De afloop kon rampzalig zijn: tijdens een van zijn
depressies dacht Barlaeus dat hij in brand stond en sprong in paniek in de regenton,
waarin hij vervolgens verdronk.3.
Genezing van melancholie was echter wel mogelijk: het teveel aan zwarte gal in
het bloed kon door aderlatingen verminderd worden en de rest van het bloed kon
men zuiveren door een goede levenswijze. Daaronder vielen een streng dieet en een
opbeurend contact met vrienden. De laatsten konden een belangrijke rol bij het herstel
spelen door eerst mee te praten met de waanvoorstellingen van de patiënt en die op
een geschikt ogenblik te veranderen in het tegenovergestelde. Van Beverwijck grijpt
2.

3.

De term ‘bloed’ heeft in de vierhumeurenleer dus twee betekenissen: enerzijds duidt hij het
hete en vochtige lichaamssap aan, anderzijds de vloeistof waarin de vier afzonderijke sappen
samen door het lichaam stromen.
Overigens zijn de geleerden het niet geheel eens over de exacte toedracht van deze gebeurtenis,
zie F.F. Blok, Caspar Barlaeus. From the correspondence of a melancholic. Assen/Amsterdam
1976.
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de kans om hiervan vele voorbeelden te geven en het is op dit soort momenten dat
zijn werk van een leer- in een leesboek verandert. Zo moesten de
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vrienden van een aanzienlijk man lijdzaam toezien dat hij elk voedsel weigerde omdat
hij zich inbeeldde al dood te zijn. Ten slotte hulden enkelen van hen zich in een
doodskleed en richtten in zijn slaapkamer een feestmaal aan. De sterk ondervoede
zieke vroeg daarop verwonderd of de doden ook aten en ging in op hun uitnodiging
mee aan te zitten. Nadat hij flink gegeten had, kreeg hij een slaapmiddel en toen hij
wakker werd, was hij genezen.
Een andere vorm van melancholie wordt veroorzaakt door een verstopte
baarmoeder, die haar vuil niet op tijd kwijt kan en daardoor letterlijk opstijgt. Al in
de oudheid was bekend dat vrouwen hiervan zeer hitsig, oftewel ‘hysterisch’ werden.
De ongedurigheid kan verdwijnen door 's nachts flink te dromen, maar een beter
middel is geslachtsgemeenschap. Van Beverwijck merkt fijntjes op dat het dan wel
zo handig is als men het gereedschap bij de hand heeft en niet bij de buren hoeft te
gaan lenen; de huwelijksmoraal in dienst van de geneeskunde! En hoewel ook zij
genas, is het maar goed dat de geschiedenis van een vrouw die in haar ongedurigheid
's nachts naakt de straat op ging en in een logement van laag allooi door vijftien
kerels ‘verzorgd’ werd, ver weg in Italië schijnt te hebben plaatsgevonden!

De Gave Gods
Gaandeweg raakt de lezer in Van Beverwijcks werk ervan doordrongen dat hijzelf
door verstandig, dus sober, te leven veel kwalen voorkomt. Wordt hij toch ziek, dan
kan hij de schade beperkt houden door tijdig een deskundige dokter te raadplegen,
die voor een goede behandeling borg staat. Niemand geneest echter zonder Gods
hulp en daarmee zijn we beland bij een centraal element in de zeventiende-eeuwse
discussie: welke rol heeft God de medische stand bij ziekte toebedeeld?
Hierboven kwam al aan de orde dat Van Beverwijck vast vertrouwt op Gods
leidende hand. Hij vraagt Hem Zijn zegen bij chirurgische ingrepen en is ervan
overtuigd dat elke streek voorzien is van geschikte medicijnen tegen de ziekten die
er voorkomen. Dit laatste wordt niet alleen bewezen doordat er lepelblad en zuring
groeien in Groenland, maar blijkt ook uit de bijbel. Mozes gebruikte immers de boom
die hij ter plekke aantrof om het water van Mara drinkbaar te maken (Exodus 15:
23-25) en toen de Samaritaan onderweg een gewonde aantrof, behandelde hij hem
met de olie en azijn die hij bij zich had (Lucas 10: 33-34).
De bijbel geeft echter ook diverse voorbeelden waaruit blijkt dat God met opzet
mensen kan doden: Hij stuurt hun een ziekte als boete voor hun zonden. De
meestgevreesde gesel was wel de pest, bijgenaamd de Gave Gods (onder meer 2
Samuël 24). Deze moordende plaag woedde in de zeventiende eeuw nog volop, in
Holland bijvoorbeeld van 1602 tot 1604, 1624 tot 1626 en 1634 tot 1637.4. De
medische wetenschap tastte hier nog grotendeels in het duister en onder
geneeskundigen en theologen werd veel over de Gave Gods gediscussieerd: alleen
al uit de catalogus van Knuttel valt moeiteloos een hele reeks pestpamfletten te
verzamelen. Bij de meeste schrijvers staan twee vragen centraal: is de pest besmette4.

Zie: L. Noordegraaf en G. Valk, De Gave Gods. De pest in Holland vanaf de late
middeleeuwen. Bergen, 1988, o.m. pag. 225-228.
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lijk en: welke rol kan of mag de mens tijdens een epidemie spelen.
In onze calvinistische gewesten werd uiteraard volop geschermd met de
predestinatiegedachte dat God het levensverloop van elk (uitverkoren) individu vooraf
voorzien had, inclusief ziekteperioden en stervensmoment. Zowel artsen als dominees
nemen dit als uitgangspunt van hun beschouwingen, maar niet ieder legt vervolgens
de leer even streng uit. Eenzelfde reeks feiten kan zo twee interpretaties krijgen.
Nogal wat theologen geloven niet dat de pest besmettelijk is en menen verder dat
niemand iets tegen Gods wil kan doen. Omdat Hij al bepaald heeft wie Hij zal straffen,
heeft het geen enkele zin voorzorgsmaatregelen te treffen. Een beroemd geval is dat
van de Zwitserse hervormer Bullinger. Hij bracht de ziekte mee naar huis na een
bezoek aan een besmette vrouw en verloor hierdoor zijn vrouw, twee dochters en
zijn eigen leven. Vooral dit laatste bracht andere predikanten ertoe toch tot enige
voorzichtigheid te manen: weliswaar had Bullinger de christelijke plicht van
naastenliefde betracht, maar als voorman van de hervorming had hij eerder aan de
belangen van de kerk moeten denken! In medische kringen golden dergelijke
gebeurtenissen juist als bewijs dat de pest wel degelijk besmettelijk was. Een aantal
doktoren verschuift het zwaartepunt van de discussie dan ook naar de vraag hoe men
moet handelen. Van Beverwijck is een van hen.

Tijdens de grote pestepidemie van de jaren dertig publiceert de Dordtse arts het Kort
bericht om de Pest voor te komen (1636), in de eerste plaats geschreven ‘ten dienste’
van zijn eigen stad. Hij schetst hoe de pest om zich heen grijpt, vooral omdat men
de besmettelijkheid ervan onderschat. Hele gezinnen, ja zelfs straten tegelijk sterven
en dan zijn er nog mensen die het linnengoed uit pesthuizen opkopen om het te
reinigen en te verkopen. De vrouw die zo opliep wat ze dacht weg te wassen zou een
afschrikwekkend voorbeeld moeten zijn, maar men wil blijkbaar vlug en goedkoop
aan zijn dood komen! Op het punt van de voorzienigheid reageert de dokter nuchter:
al heeft God besloten wie wel en wie niet getroffen wordt, dat betekent nog niet dat
men geen wettige middelen mag inzetten tegen de ziekte. De mens blijft immers een
werktuig in Gods hand en als arts acht hij zich daarom verplicht zijn kennis te
gebruiken. Hij probeert de duur van het menselijk leven zoveel mogelijk te verlengen
vanuit de gedachte dat God de medische wetenschap daartoe de kracht heeft gegeven.
Op de tocht langs de zieken blijkt hoeveel leed een epidemie veroorzaakte. De
pest begint met flauwtes, hartkloppingen, grote dorst en braken. Daarop volgt uitslag
en dan komen de zeer pijnlijke pestbuilen, waarvan de bloedzweren het meest
kwaadaardig zijn. De afloop is onvoorspelbaar: de een overleeft als hij op sterven
na dood lijkt te zijn, terwijl de ander tijdens een schijnbaar herstel toch nog wordt
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weggerukt. Degenen die het ene moment nog niets mankeren en dan plotseling dood
neervallen, zijn nog het beste af. Vrienden en verwanten leven met de angst zelf de
ziekte te krijgen. Dat maakt hen letterlijk zo week om het hart dat ze werkelijk
vatbaarder worden. Daarbij komt dan nog de stank die hangt in de straten en opstijgt
uit de steeds heropende graven in de kerk
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- zo raakt de gemeente nog tijdens de preek besmet!
In deze chaos kan Van Beverwijck nog wel iets uitrichten. Hij somt een hele reeks
voornamelijk hygiënische voorzorgsmaatregelen op, van schoonhouden van gezicht
en handen tot kleding wisselen, verstandige voeding, goede nachtrust en niet teveel
lichamelijke inspanning. Daarnaast kan men de weerstand verhogen met medicinale
pestkoekjes en allerlei huismiddeltjes, terwijl in sommige steden ook kanonnen
worden afgevuurd om de lucht zoveel mogelijk te zuiveren. Raakt men toch besmet
dan is nog niet alles verloren. Dankzij zijn studietijd in Italië, waar hij zelf overigens
een aanval van de pest overleefde, kent de dokter verschillende drankjes om het vuil
naar de gezwellen te jagen, die dan met bepaalde papjes behandeld kunnen worden.
Met het volgende recept heeft hij nogal wat succes geboekt:
Neem van de planten scordium [waterlook] en zuring elk twee handen vol
en kook dat in water of zure wei tot je genoeg voor een pint overhoudt.
Doe er, als het gezeefd is, drie ons siroop van citroensap, een achtste lood
scordiumzout en oliezwaveldruppels voor de smaak bij.
Ook hier geldt echter: zonder Gods hulp geneest niemand en de eerste eis is dan ook
dat men met een zuivere levenswandel moet zien Gods straf te voorkomen of af te
wenden.
Hoewel hij dus vasthoudt aan de almacht van God, betekent dat voor Van Beverwijck
niet dat hij machteloos aan het ziekbed staat. Integendeel: God heeft hem als arts de
taak en de kennis gegeven om het leven zoveel mogelijk te verlengen. Dat de
geneeskunst steeds meer vorderingen maakt, bewijst dat God het mensdom bewust
tussen Zichzelf en het dierenrijk in heeft geplaatst. God weet alles, de dieren weten
niets, voor de mens is er een met onwetendheid vermengde wetenschap. Bij alle
ellende was dat een troostrijke gedachte.
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Trans
‘Hij transponeert een symfonisch (georkestreerd) thema voor plano’
Mikhail Bahktin, Het woord in de roman

Utrecht, 13 augustus 1992
Zeer gewaardeerde collega,
Iemand zei tegen me: ‘De filosoof Mikhail Bakhtin had slechts één been. Nooit kan
ik iets van Bahktin lezen, zonder te denken: “de man had slechts één been”. Dit is
natuurlijk een feit dat aan de betekenis van zijn werk niets af- of aandoet. Maar toch
denk ik dat het invloed gehad moet hebben. Laat mij nu een eenvoudig voorbeeld
geven. Mikhail ligt op bed en krijgt een briljant idee. Natuurlijk weet ik ook wel dat
de filosofie sinds Plato niet meer zo werkt, maar stel nu even: Bahktin ligt op bed,
niet meer zo heel ver van de slaap verwijderd, en krijgt een goed idee. (Het helpt om
je tevens een voorstelling te maken van een tweebenige filosoof, in een overigens
vergelijkbare situatie.) Hij weet dat hij (als ieder ander die zijn tocht weg van het
waken onderbroken ziet door een inval) zijn idee de volgende ochtend kwijt zal zijn.
Nu maakt hij een afweging: opstaan en opschrijven, of liggen en slapen. Nu we de
consequenties van beide keuzemogelijkheden bekijken, wordt duidelijk dat er voor
Mikhail Bahktin één, niet onbelangrijk argument extra is om niet op te staan, een
argument dat niet geldt voor zijn meer valide collega: de filosoof Mikhail Bahktin
had slechts één been. De fysieke daad van het opstaan is een niet te onderschatten
hindernis op weg naar het notitieblok. De briljante inval wordt niet opgeschreven.
Het gewone werk gaat verder, de volgende ochtend. Het resultaat is bedachtzaam.’
Volgens mij toch niet. Het woord in de roman (waarvan ik alleen de twee
hoofdstukken heb gelezen die in vertaling in Raster zijn gepubliceerd. Iemand zei
tegen me: ‘Van een goed filosoof kun je elk deel van zijn werk als pars pro toto voor
het oeuvre nemen’, dus dat geeft niet) is in feite een briljante inval. Ik ben niet de
geschikte persoon om de filosofische merites van dat werk te beoordelen, maar ik
weet wel dat Het woord in de roman afrekent met literatuur-theorieën die nog niet
ontwikkeld waren toen het verscheen.
De kern van Het woord in de roman is de idee dat stijl niet iets is van een auteur, of
van een genre, maar van de relatie van een werk tot de taal van de maatschappij.
Onderzoek van taal en stijl blijft nogal eens beperkt tot detailk westies: het artistieke
woord is veel meer (en zelfs iets geheel anders dan) ‘het woord van een artiest’. Wie
de stijl van de roman in onderdelen belicht (mag ik dat begrijpen als: wie leest alsof
er niets aan de hand is?), in plaats van de roman als geheel te vergelijken met andere
‘talen’, stijlen, discoursen, ‘transponeert een symfonisch (georkestreerd) thema voor
piano’, aldus Bahktin.
Dat is toch een ‘vondst’, een ‘idee’? Enerzijds anderzijds, wie genuanceerd, staat
natuurlijk in een traditie, rol mag je ook niet onderschatten, zeker, zeker. Maar Bahktin
zelf begint als volgt: ‘Het belangrijkste idee van deze studie is...’. Ha!
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Het woord in de roman is een inval. Zo'n originele, die je 's nachts in bed hebt en
die doet besluiten het bed toch even te verlaten. Tenminste, als je twee benen hebt.
Heeft Bakthin dan ideeën ontwikkeld aan de schrijftafel, als een wetenschapper in
plaats van als een mens? Schrok hij niet wakker, 's nachts? Hoe is hij dat andere been
eigenlijk kwijtgeraakt? Kun je me over deze zaken meer vertellen? Wil je dat? Maakt
het enig verschil? [...]
Met aarzeling, maar hartelijk groetend,
Winnie the Pooh
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W'land, 25 augustus 1992
Lieve Gordon,
Een collega van me schreef me dat de filosoof Mikhail Bahktin maar één been had.
(Ik schrok daar een beetje van, ik wist dat niet). Nu vraagt hij of ik voor hem wil
uitzoeken waar dat been gebleven is. Ik heb een beetje research gedaan en heb het
volgende ontdekt.
De vraag naar het verband tussen eenbenigheid en briljante invallen,

het zogenaamde mind-body probleem, werd voor het eerst gesteld door Descartes.
Descartes - hij had maar één hoofd (zie afbeelding) - deed zoals je weet aan
transcedente meditatie. Hij lag daarbij vaak op bed - (een twijfelaar) - en keek naar
het plafond. Anders dan bijvoorbeeld Plato had hij nooit eens een idee, nooit eens
een reden om op te staan en achter zijn schrijftafel te gaan zitten. Op een keer vroeg
iemand hem (hij mediteerde niet alleen): ‘Waar denk je aan?’ Hij antwoordde toen
met de fameuze woorden: ‘Cogito ergo sum’ (‘Ik denk dat ik besta’).
Hij is toen maar opgestaan en heeft dat een beetje uitgewerkt en gepubliceerd
onder de titel Meditationes de prima philosophia. In die Meditationes probeert hij
overigens niet alleen zijn eigen bestaan maar ook dat van God te bewijzen. Nu, dat
God bestaat weten we wel, maar of denken leidt tot existentie en omgekeerd is nog
maar de vraag - de vraag van mijn collega. Hoe kunnen wetenschappers met maar
één been voldoen aan hun publikatieplicht? En, leidt het hebben van meer benen tot
meer boeken? Mij dunkt dat dit een probleem is.
Is het geval Bahktin nu een anomalie? Ja en nee. De mens heeft gemiddeld 1,997
been*. Echter, een zekere afwijking van het gemiddelde is voor het krijgen van een
geniale gedachte vereist en een maximum van één been is toch wel gewenst. Waar
*

Bron: Encyclopaedia Galactica, Paris: Soly, 1641, pag. 127-129.
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dacht je trouwens dat uitdrukkingen als ‘ergens geen been in zien’ en ‘op twee
gedachten hinken’ vandaan komen? Ik geloof niet dat ik dit verder hoef uit te leggen.
Alleen wat dit nu te maken heeft met het woord in de roman en die piano en zo snap
ik eigenlijk niet. Ik hoop dat jij me (of liever hem, want het is niet mijn probleem)
daarmee kunt helpen. Jij weet tenslotte meer van dat soort dingen.
Groetjes,
Alice
P.S.: Je laatste cd vond ik echt fantastisch.
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Opwekkend recept
Uit: El Ktab, de geheime wetten der liefde van Kódja Omar Heleby Abou
Othman. Gekopieerd uit Randstad 3 (1962) en uitgetest door Geert
Miereveld. De Vooys-redactie heeft haar buik van liefde vol en was daarom
helaas niet bij machte het recept te controleren. Enthousiaste lezers worden
echter ten zeerste aangemoedigd van hun bevindingen kond te doen.
Ik zal u nu, o mannen, de formule van een teeldriftwekkend slikmiddel, dat niet
gevaarlijk en zeer werkzaam is, geven.
Neem
bloeiende toppen van
stoechas

15 gram

mirtebessen

25 stuks

anijs

20 gram

zeer fijn gewreven
wilde wortelen

20 gram

safraanbloesem

20 gram

gedroogde dadels

50 stuks

dooiers van eieren

4 stuks

zuiver bronwater

500 gram

Laat in een goed gesloten geglazuurde aarden pot gedurende 25 minuten afkoken.
Neem van het vuur, druk het door een zeef uit en als alles lauwwarm is geworden,
voeg er bij:
zuivere honing

50 gram

warm bloed van twee duiven
Laat gedurende 24 uren weken door de pot drie of vier maal te schudden en laat
daarna alles door een fijne zeef gaan. Men gebruikt dit slikmiddel gedurende 7 dagen,
1 of 2 theelepeltjes, een half uur voor zich aan de bijslaap over te geven, of des avonds
bij het naar bed gaan.
God is wijs en barmhartig en alwetend!

Lachen om diep leed
Italo Svevo, De goede oude man en het mooie jonge meisje. Uitgeverij
Goossens, f 9,50
In 1926, aan het einde van zijn leven, schreef Italo Svevo (1861-1928) een novelle
over een, ja laten we eerlijk zijn, triest verlopende affaire tussen een oude man en
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een jong meisje. La novella del buon vecchio e della bella fanciulla (door de vertaler
van uitgeverij Goossens, met weglating van de eerste twee woorden van de titel,
vertaald als De goede oude man en het mooie jonge meisje; vierde druk, 1990) werd
gepubliceerd in een tijd dat de schrijver zelf weinig reden tot somberheid had,
aangezien hij ervan genoot in de schijnwerpers van het Europese literaire leven te
staan. Dat was wel eens anders geweest. Het had namelijk weinig gescheeld of Italo
Svevo (pseudoniem van Ettore Schmitz) had moeten sterven met het bittere besef
dat hij weliswaar als zakenman geslaagd was, maar gedurende zijn lange
schrijverscarrière een grotendeels onbekend auteur was gebleven. De literaire
doorbraak vond echter toch nog plaats, in 1926, twee jaar voordat de Italiaanse
schrijver bij een auto-ongeluk om het leven kwam.
De toenemende belangstelling voor zijn werk had Svevo in eerste instantie te
danken aan zijn vriend en vroegere leraar (Engelse) handelscorrespondentie: James
Joyce. Dankzij Joyce namen invloedrijke literatoren als Valéry Larbaud en Benjamin
Crémieux kennis van Svevo's La coscienza di Zeno (Bekentenissen van Zeno). Joyce,
Larbaud, Crémieux en in hun kielzog tal van andere Europese critici konden grote
waardering opbrengen voor de reeds in 1923 verschenen roman van Svevo. Met
terugwerkende kracht raakte ook vroeger werk van de schrijver/zakenman weer - of
eigenlijk voor het eerst - in de belangstelling: de romans Una vita (Een leven) uit
1893 en Senilità (Een man wordt ouder) uit 1898.
Van groot belang voor Svevo's literaire arbeid na de Eerste Wereldoorlog is zijn
ontdekking van het werk van Freud geweest. In 1918 vertaalde hij samen met zijn
neef Aurelio Finzi Die Traumdeutung, waarna hij besloot Freuds inzichten op zichzelf
te betrekken. ‘Genezing’ zocht hij hierbij echter geenszins. Hoewel Freuds theorie
in de ogen van Svevo namelijk interessante verklaringsmodellen voor menselijk
handelen bood, geloofde de auteur niet in een zaligmakende therapeutische werking
van de theorie. Het is deze distantie ten aanzien van de psycho-analyse die de roman
Zeno in sterke mate kenmerkt. Ook in zijn brieven maakt Svevo gewag van de
hierboven genoemde scepsis; in een brief aan een vriend schrijft hij: ‘Die Freud van
ons is geweldig, maar meer
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voor romanschrijvers dan voor zieke mensen.’
De tijd die Svevo na de doorbraak van Zeno nog restte was literair gezien een tamelijk
produktieve periode. De auteur werkte aan een vervolg op Zeno, een roman die De
oude oude man of Bekentenissen van een oude man moest gaan heten. Ook schreef
hij als gezegd de novelle De goede oude man en het mooie jonge meisje. De intrige
van de novelle laat zich gemakkelijk samenvatten met behulp van de vijf zinnetjes
op de achterflap: ‘Een oude man moet de tol betalen voor zijn verhouding met een
jong meisje: een teveel aan eten, drinken en vrijen bezorgen hem een hartaanval. Als
hij daarvan herstellende is begint hij te schrijven om zowel tegenover het meisje als
zichzelf zijn houding te rechtvaardigen. Allengs groeit zijn werk uit tot een
theoretische verhandeling over de omgang tussen jonge en oude mensen. Het breed
opgezette werk groeit hem echter boven zijn krachten uit. Als hij probeert antwoord
te vinden op de vraag wat de ouderdom van de jeugd mag verwachten, blaast hij,
gebogen over zijn manuscript, zijn laatste adem uit.’
Essentiëler dan de opeenvolgende gebeurtenissen zelf is de wijze waarop de
protagonist de verwikkelingen verwerkt en, gedeeltelijk, zelf bepaalt. Spaarzaam
zijn de opmerkingen over de plaats van handeling (Triëst) en de tijd waarin de
gebeurtenissen zich afspelen. Dit laatste gegeven is des te opvallender aangezien de
novelle speelt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Behalve de mededeling dat de oude
man er, niet zonder wroeging, geld aan verdient, leest men nagenoeg niets over deze
oorlog. Bij de wroeging van het hoofdperonage hoeft men zich ook weer niet al te
veel voor te stellen; wanneer hij door kanongebulder uit zijn slaap wordt gehouden,
denkt hij: ‘Waarom hebben ze nog geen manier uitgevonden om elkaar te vermoorden
zonder zoveel lawaai?’
De oude man is een echte Svevoheld: twijfelend, teruggetrokken, zwak, onzeker en
ten prooi aan driften, gevoelens, lichamelijke kwalen en onheilspellende of geile
dromen die het intellect niet vermag in te dammen. Deels hangen de problemen die
de man het hoofd moet zien te bieden samen met zijn gevorderde leeftijd, deels ook
niet. Svevo evoceert in De goede oude man een psychisch drama waarvan de mensheid
sinds Freud op de hoogte is: de onmogelijkheid controle uit te oefenen over onbewust
verlopende psychische processen; anders geformuleerd: de afwezigheid van een
stabiele persoonlijkheid. Het individu probeert er uiteraard het beste van te maken,
zoals ook Svevo's goede oude man. De pogingen van het hoofdpersonage
tegenstrijdige verlangens met elkaar in overeenstemming te brengen worden door
Svevo meedogenloos verwoord. Hierbij maakt de auteur gebruik van een alwetende
vertelinstantie die droogjes commentaar levert op het met zichzelf overhoop liggend
hoofdpersonage. Een mooie illustratie hiervan levert de passage waarin de oude man
verbouwereerd reageert op een erotisch beladen droom: ‘“Schunnig! O! Schunnig!”
schreeuwde hij, gewoonweg ontzet over zijn droom. Hij probeerde tot bedaren te
komen door zich voor ogen te houden dat de droom niet eigen is aan degene die iets
droomt, maar hem ingegeven wordt door occulte machten. Maar de schunnigheid
lag duidelijk aan hem.’ [curs. BV]. Dit auctoriale commentaar is voor de huidige
lezer waarsclijnlijk overbodig, maar storen doet het niet. Gelukkig ventileert de
vertelinstantie echter niet altijd zijn inzichten, bijvoorbeeld wanneer deze volstrekt
overbodig zijn. Zo wordt ergens in de novelle sec beschreven hoe de oude man de
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schuldgevoelens die samenhangen met de in zijn visie moreel verwerpelijke affaire
doet verdwijnen: tijdens het bedrijven van de liefde met het meisje wendt hij al zijn
overredingskracht aan om haar ervan te overtuigen dat weinig goeds te verwachten
valt van ‘slordige liefdesbetrekkingen’. Even mooi en sec beschreven is wijze waarop
de oude man zijn theoretische verhandeling tracht te concipiëren. Hij begint - wanneer
de affaire al min of meer voorbij is - met het maken van aantekeningen waarin hij
enerzijds schuld belijdt en anderzijds het meisje, voor wie het geschrevene in eerste
instantie bedoeld is, tracht op te voeden. Al snel schakelt de oude man echter over
naar een abstracter niveau: de relatie tussen oude mannen en jonge meisjes, waarbij
het hem duidelijk is dat de ene categorie geen ‘ongeoorloofde liefdesbetrekkingen’
moet aangaan met de andere. Oude mannen moeten hun bemoeienissen met jonge
meisjes maar beperken tot een puur vaderlijke bezorgdheid en jeugdige dames dienen
elke andersoortige belangstelling van bejaarde geilaards uit de weg te gaan. Tijdens
de formulering van dit inzicht herinnert de oude man zich echter de jonge man
waarmee hij het meisje over straat heeft zien gaan, en onvermijdelijk interfereert
ordinaire jaloezie met de verheven moraal van het hoofdpersonage: ‘In zijn
aantekeningen probeerde hij een poosje bij de oude mannen die ze moest mijden ook
die fat met zijn mooie paraplu onder te brengen die hij nog niet vergeten was.’ Dit
soort droogheid wekt - mits in de context van de gehele novelle geplaatst - onge-
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twijfeld de lachlust van de lezer op. De lezer heeft evenwel geen recht op een
superieure glimlach; er is immers geen reden te veronderstellen dat hij/zij met meer
succes tegenstrijdige geestelijke belangen met elkaar zal kunnen verzoenen.
Als men dus lacht om de oude man, lacht men om zichzelf, en als men nadenkt
over waarom men lacht, dan zou de glimlach eigenlijk snel van het gezicht moeten
verdwijnen. Dat dit laatste niet gebeurt is te danken aan Svevo's onovertroffen ironie.
Zijn vermogen schrijnend leed op komische wijze weer te geven maakt deze novelle
- en ander werk van Svevo - tot een genot om te lezen.
Bas Verhoeven

Voetbal is oorlog
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Bloed, zweet en tranen
Vondel als sadomasochist?
Alice Doek
Waar het strand ophoudt en het pad over de rotsen verder gaat, staat
een klein kapelletje. Het felle wit, dat de toeristen naar dit Griekse
eiland lokt, schittert in de zon. Eenmaal binnen worden zelfs de
ongelovigen gedwongen hun hoofd te buigen voor de ikoon van de
Heilige Pelagia: het plafond van de kapel bevindt zich op nauwelijks
anderhalve meter hoogte van de rotsige vloer.
De meeste vakantiegangers doen geen moeite om de deur open te wurmen. Voor hen
is de kapel niet meer dan het decor voor een foto, waarop het contrast tussen de witte
pleisterlaag en hun eigen bruine lijven duidelijk wordt. Maar voor de autochtonen
van Aghia Pelaghia is deze plek het eindpunt van een kleine bedevaart, die elke
zondag in familieverband wordt ondernomen. Om beurten bekruist men zich en treedt
dan binnen om de ikoon met de lippen te beroeren. Bij het naar buiten gaan volgen
wederom een paar afgesleten kruistekens en men vangt de terugtocht aan.

Zelfmoord
Hoe vredig, hoe aandoenlijk is het christelijk geloof. Je zou bijna vergeten dat de
kapel een monument is voor een door vervolging en marteling geplaagd meisje, dat
tenslotte geen andere uitweg meer zag dan zelfmoord. In het jaar 304, op 15-jarige
leeftijd, besloot de christelijke Pelagia uit Antiochië haar belagers de wind uit de
zeilen te nemen door een sprong van het dak. Een doodsmak in de ogen van de
Romeinen, maar voor Pelagia zelf een regelrechte hemelvaart.
Niemand minder dan Joost van den Vondel, 's vaderlands zeventiende-eeuwse
trots op het gebied van toneel en poëzie, heeft in zijn Brieven der Heilige Maeghden,
Martelaressen (1642) een poging gedaan zich te verdiepen in het leven van Pelagia
en 11 andere martelaressen uit de eerste eeuwen van het christendom. De zojuist tot
het katholicisme bekeerde dichter deed dat, zoals de titel al zegt, in de vorm van
brieven. Elke martelares schrijft aan het eind van haar leven een brief aan iemand
die haar dierbaar is, bijvoorbeeld een vriendin, een familielid of de biechtvader.

Crisis
Het mooiste moment om een heilige aan het woord te laten is de seconde vóór ze
haar laatste adem uitblaast, moet Vondel gedacht hebben. Ze kan dan enige afstand
nemen om terug te kijken op haar godvruchtige leven, terwijl ze tegelijkertijd nog
levend genoeg
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Vondel gelauwerd, ca 1653; krijttekening door Jan Lievens

is om de hitte van de gloeiende kolen te voelen. Tijdens die crisismomenten laat
Vondel elke heilige haar autohagiografie schrijven. Gevolg is wel dat aan het
inlevingsvermogen (lees: de goedgelovigheid) van de lezer hier en daar hoge eisen
worden gesteld. Natuurlijk waren Vondels rooms-katholieke tijdgenoten niet geheel
onbekend met het leven en lijden van de martelaressen, maar ook werden zij geacht
te geloven dat de Heilige Pelagia, op het dak zittend, 108 regels poëzie uit haar pen
kan krijgen, terwijl beneden een legertje Romeinen staat te popelen om haar in een
bordeel op te sluiten.
Een van haar collega-martelaressen, de Heilige Agatha, maakt het minstens zo
bont. Haar ledematen zijn op de pijnbank flink uitgerekt, een borst is afgerukt en
tenslotte roostert men haar op hete kolen. Toch heeft ze kennelijk nog de gelegenheid
en de tegenwoordigheid van geest om uitgebreid schriftelijk afscheid te nemen van
haar vroegere speelkameraadje Makaria. Dat ze zich in haar brief verontschuldigt
voor eventuele onleesbare woorden, is een van Vondels trucjes om het werk een
schijn van oorspronkelijkheid te geven. Want ja, met geschroeide vingers en een
verbrij-
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zelde hand valt het niet mee om duidelijk te schrijven. Maar mogelijk is het wel, 175
regels én op rijm.

Klassiek voorbeeld
Het idee om belangrijke vrouwen door middel van gefingeerde brieven te portretteren,
was in 1642 niet oorspronkelijk meer. In de Heroides van Ovidius schrijven
mythologische vrouwen aan hun afwezige echtgenoten en/of minnaars: Dido aan
Aeneas, Ariadne aan Theseus, Paris aan Helena enzovoort. Dit oervoorbeeld heeft
voor zoveel navolgingen gezorgd, dat we de heldenbrieven gerust een literair genre
kunnen noemen. Niet alleen VIP's uit de mythologie zijn als briefschrijvers opgevoerd,
ook mannen en vrouwen uit de Bijbel, heiligenlegendes en uit de historische
werkelijkheid, zolang ze maar een zekere faam genoten.
Vondel heeft goed op het voorbeeld van Ovidius gelet. Om de Ovidiaanse
schrijftrant in de vingers te krijgen, maakte hij rond 1640 een prozavertaling van de
Heroides. Ook in de kunstgrepen die de Maagdenbrieven authentiek moeten maken,
verraadt zich de invloed van de Romein. Immers, wanneer een dichter/briefschrijver
in de huid kruipt van een door verdriet verteerde ziel, kan hij de brief echter doen
lijken door bijvoorbeeld in de tekst te verwijzen naar tranen die het handschrift
‘onleesbaar’ maken. Ovidius doet dat, Vondel doet het hem na. De Heilige Agnes
rept van ‘letters, versch met maaghdebloet geschreven’. Ook van Agatha's beverige
handschrift komt een equivalent bij Ovidius voor.
Maar inhoudelijk zijn er natuurlijk grote verschillen tussen de twee brievenbundels.
De heldinnen van Ovidius schrijven aan hun mannen die schitteren door afwezigheid
en niet lijken te denken aan degenen die ze hebben achtergelaten. Onvervulde
vrouwelijke verlangens komen in de brieven tot ontlading en dat resulteert vaak in
bittere verwijten aan het adres van de heren. Voor de heldinnen heeft het leven geen
zin meer, ze zouden hun dood met graagte aanvaarden en sommigen dreigen de hand
al aan zichzelf te slaan. In christelijke termen: de aardse liefde heeft niets anders dan
de dood tot gevolg. Vondels martelaressen zijn eveneens bezield door liefde, maar
dan een liefde van de goddelijke soort. Ook die kan leiden tot de lichamelijke dood,
wanneer de buitenwereld die liefde vijandelijk beoordeelt. Maar de martelaressen
hebben een troost die ruimschoots opweegt tegen het lichamelijke leed: zij kunnen
vooruitzien naar een eeuwig leven met hun hemelse bruidegom Christus. In het licht
van die aanstaande dood is er geen plaats voor teleurstelling, maar integendeel voor
dankbaarheid.

Plastisch
Wat in Brieven der Heilige Maeghden naar voren komt is dus niet de aandoenlijkheid
en vredigheid van het christelijk leven, maar veeleer het lijden en het doodsverlangen
in dienst van het geloof. Vondel neemt dan ook geen blad voor de mond, wanneer
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hij aanleiding ziet voor een plastische beschrijving van foltering en dood. In het zicht
van het naderende einde laat hij Pelagia bijvoorbeeld zeg-
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gen: ‘ik zal mijn vijanden beschamen door mijn vrijwillige dood, wanneer mijn
zuivere brein en bloed hen in hun geile gezichten zullen spatten.’ Ook in andere
brieven dampt het bloed en worden maagdelijke kelen wreed aan het zwaard geregen.
Uit de brief van Agatha komt het volgende citaat:
Het paartshooft reckt myn leên met koorden, en gewight.
De tortsen braden 't lyf, gestreept van scherpe roeden, [...]
Zoo ruckt de wreede een borst van myne ribben af.

En de Heilige Apollonia, die nu nog door katholieken met kiespijn kan worden
aangeroepen, schrijft:
Na dat de boosheit mijn stantvastigheit mistrouwt,
Zoo trecktze met een tang, en klopt met palmenhout, [...]
Mijn kaeckebeenders en het out gebit in stucken.

Dit taalgebruik zou je kunnen zien als een ander gevolg van de keuze die de dichter
maakt voor het crisismoment. Maar de lezer kan zich niet aan de indruk onttrekken
dat Vondel de martelscènes realistischer beschrijft dan voor een goed begrip nodig
is. Bovendien legt hij er voortdurend de nadruk op dat de martelaressen hun dood
hartelijk verwelkomen, ja zelfs willen bespoedigen, zoals in de brief van Tekla, die
op het punt staat door leeuwen te worden verscheurd. ‘Kom’, zo spreekt ze de leeuwen
toe, ‘vermaal me met jullie tanden, opdat het voedsel wordt voor de engelen. Schiet
eens wat op, dan kan iedereen tenminste naar huis.’

Sadomasochisme
Wat krijgen we nu? Vondel als sadomasochist? Frans Kellendonk beantwoordde
deze vraag in 1987 met een volmondig ‘ja’. Kellendonk, die dat jaar de Albert
Verwey-lezing wijdde aan Vondels Altaergeheimenissen, ontdekte in dit leerdicht
over de mystiek van de Eucharistie verdachte samenstellingen zoals martelfeest en
temlust. Maar niet alleen in woorden verschuilt zich een sadomasochistische neiging.
Wanneer Vondel elders in het leerdicht Christus beschrijft als iemand die ernaar
verlangt Zijn bloed te laten vloeien, doet dat Kellendonk denken ‘aan de plastische
wellust waarmee zieken anderen deelgenoot van hun lijden proberen te maken.’ Ook
in Brieven der Heilige Maeghden komen verdachte woorden voor, bijvoorbeeld
moortspel en martelwilligh.
Als dit geen sadomasochisme is, wat is het dan, zo vraagt de lezer zich af, christelijk
soms? Inderdaad, christelijk is het. Al sinds de derde eeuw na Christus is de
martelaarsdood een literair motief. In vroeg-christelijke beschrijvingen van het leven
en lijden van martelaren komen al extreem realistische passages voor. Een van de
onderwerpen die bij voorkeur met overdrijving worden behandeld, is de manier
waarop martelaren hun dood als een feest tegemoet treden. Ze verwelkomen het
gloeiende rooster als een comfortabel bed. Hiermee illustreren de veelal anonieme
schrijvers de standvastigheid van deze gelovigen en wijzen ze bovendien op de
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parallel met het leven en lijden van Christus, wiens dood immers een centraal thema
is van het geloof.

Zintuigen
Deze vorm van realisme werd gedurende de middeleeuwen levend gehouden. Het
dertiende-eeuwse geschrift Meditationes, dat aan de theoloog Bonaventura wordt
toegeschreven, propageert een meditatietechniek die gebaseerd is op zintuiglijke
verbeelding. Gelovigen worden aangemoedigd om elk detail van Christus' lijden te
dramatiseren alsof ze er zelf bij zijn. Alsof ze het kruis zien staan, het geschreeuw
horen, de striemen voelen en het bloed ruiken. Dit mede-lijden wekt de liefde tot
Christus op en vergroot de devotie.
Ignatius van Loyola, stichter van de jezuïetenorde, heeft deze techniek in de
zestiende eeuw nog verder uitgewerkt en geschikt gemaakt voor dagelijks gebruik.
In zijn Exercitia spiritualia (Geestelijke oefeningen, 1548) worden de zintuigen
voortdurend ingeschakeld als hulpmiddelen bij de persoonlijke geloofsbeleving. Van
de impuls die Ignatius gaf aan de toen al enkele eeuwen oude techniek, is een grote
invloed uitgegaan naar de poëzie van de zeventiende eeuw. Wanneer een christelijke
dichter stilstond bij de naderende dood, kon dat wel eens uitmonden in een vorm van
emotioneel geweld, zoals in een van John Donnes Divine poems:
Batter my heart, three person'd God; for, you
As yet but knocke, breathe, shine, and seeke to mend;
That I may rise, and stand, o'erthrow mee, ‘and bend
Your force, to breake, blowe, burn and make me new.

Sla me, God, breek me, verbrand me, maar vernieuw me. Deze op zuivering gerichte
meditatiehouding is typerend voor de jezuïtische traditie, waarvan Vondel na zijn
overgang tot de rooms-katholieke kerk een exponent werd. Als we bedenken dat
Vondel bevriend was met paters uit deze orde, lijkt het aannemelijk dat de Brieven
der Heilige Maeghden hierdoor beïnvloed zijn.

Nogmaals: sadomasochisme
Kellendonks bevestigende antwoord op de vraag of Vondel een sadomasochist was,
is dus op zijn plaats, maar behoeft ook nuancering. Gelukkig nuanceert Kellendonk
zelf ook. Hij heeft het namelijk niet over sadomasochisme als psychologische
eigenaardigheid, maar als een literair mechanisme. Christus heeft door Zijn lijden
de vicieuze cirkel van wraak en weerwraak doorbroken, maar tegelijkertijd was Hij
medeplichtig aan Zijn eigen dood, doordat Hij die vrijwillig zocht. Wie dit lijden
beschouwt en overdenkt tijdens het lezen van Vondels Altaergeheimenissen, is ‘dader
en slachtoffer tegelijk, wat een eenzijdige toewijzing van schuld verijdelt’. Hieruit
blijkt dat Kellendonk doelt op een christelijke vorm van katharsis bij de lezer, een
reiniging van de emoties, waardoor hij God weer onder ogen kan komen.
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De voorspraak van de maagd-martelares
Zijn het ‘verdachte’ taalgebruik en de plastische beschrijvingen van de martelscènes
in Brieven der Heilige Maeghden ook gericht op dit zuiverende effect? Daarin gaat
het immers niet om Christus, maar om de martelaressen.
Ik denk dat zij wat betreft medeplichtigheid aan hun eigen dood rustig vergeleken
kunnen worden met Christus. Sterker nog: bij hen is in Vondels versie zelfs geen
spoortje twijfel of moeite waarneembaar, in tegenstelling tot Christus, die bedroefde
en bittere momenten beleefde. Ook wat betreft de heilzaamheid van hun dood komen
de martelaressen een flink eind mee wanneer we, zoals de gelovigen van Aghia
Pelaghia, het geloof in de voorspraak der heiligen aannemen.
Naast Pelagia's ikoon in het witte kapelletje hangen tientallen afbeeldingen van
geheelde lichaamsdelen. De in blik uitgestanste exvoto's zijn de dankbetuigingen
aan de maagdelijke onschuld, die ontsnapte aan de handen van de beul.
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Het Protocol
van Heilig Ontzag
‘Giphart’
Als ik me rot voel, stel ik me gewoon even voor hoe Vestdijk er nu uitziet, en dan
voel ik me een stuk beter.’
In mijn herinnering heb ik ooit eens van iemand in het café gehoord dat dit gezegd
zou zijn door de later krankzinnig geworden Propria Cures-auteur Robert Anton
Loesberg. Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat zo'n uitspraak vlak na
Vestdijks dood enige commotie heeft gegeven, maar je weet het natuurlijk nooit zo
vlak voor de oorlog. (Who is this Vestdijk anyway?) Vul voor Vestdijk Bilderdijk
in, en de betekenis vervaagt al helemaal. Ik geef toe: hoe dichterbij de sterfdatum,
hoe leuker de grap. Schrijf ik: ‘Als ik me rot voel, stel ik me voor in welke staat van
ontbinding Johan Polak nu verkeert,’ dan is de kans groot dat ik mensen weer eens
smakeloos grief (wat overigens onzinnig zou zijn want Polak is gecremeerd - maar
dit terzijde). Over dode schrijvers maakt men geen grappen. Over literatuur maakt
men sowieso geen grappen. Dit heeft te maken met wat ik (waanzinnig scherp,
eigenlijk) genoemd heb: Het Protocol van Heilig Ontzag.
Waar Dit Protocol vandaan komt zou ik niet weten, maar het bestáát. Om een of
andere reden schijnen mensen altijd in hun broek te plassen van ontzag als het om
literatuur gaat (ik heb het dan natuurlijk wel over mensen die kunnen lezen, niet over
de met kratten bier en zakken chips voor de prolevisie gestationeerde, voortdurend
boeren en scheten latende Hitbingo-kijkers). Voor mensen met een beetje fatsoen
(wij dus eigenlijk) is literatuur van oudsher een respectabele zaak, zijn schrijvers en
dichters belangrijke mensen, en boeken de vrucht en het toonbeeld van onze
beschaving. Om een voorbeeld te geven: Hier is Van Dis werd algemeen beschouwd
als een veel eerbiediger programma dan ik noem maar een Avro's Service Salon,
want Van Dis interviewde geen wc-brilontwerpers, taugékwekers of coprofilisten,
nee, hij praatte met schrijvers. En schrijvers, ja, dat zijn de goeroes en lichtende
paden van hun tijd. Ik ben niet paranoïde, echt niet, maar Het Protocol houdt deze
bijna religieuze verering van literatuur en de eerbiedwaardige positie van schrijvers
om mij onbegrijpelijke redenen in stand.
Hoe ben ik daar achtergekomen, zult u zich afvragen, achter deze doctrine van
Het Protocol? Interessante kwestie. Ik vermoed dat het een paar jaar geleden geweest
zal zijn. Ik heb een rare liefhebberij, waar ik me niet voor schaam: ik mag graag
scheuren. Boeken verscheuren, bedoel ik. Uiteraard verscheur ik liever geen boeken
die me dierbaar zijn; als ik zin heb om me even heerlijk ongegeneerd af te scheuren
dan trek ik meestal een boekje uit het daartoe bij de Slegte aangeschafte stapeltje
kutboeken, om dit - onder het toeziend oog van huisgenoten of kennissen - achteloos
aan flarden te raggen. Jemig, de reacties die ik daarop krijg, daar schrik ik toch iedere
keer weer van.
‘Mag ik misschien een met mijn eigen, zuur verdiende geld gekocht bezit zèlf
kapot maken als ik dat wil?’ vraag ik, als mijn toekijkers verschrikt roepen dat je
zoiets toch niet doet, toch niet doet?!
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‘Maar zoiets is cultuurbezit!’ riposteert er altijd wel weer iemand bijna huilend
als ik net een Brakman van één gulden vijfentwintig heb versnipperd, ‘dat mag je
toch niet kapot maken? Picasso verscheur je toch ook niet?’
‘Ligt Picasso in stapels bij de Slegte?’ vraag ik dan maar, de sfeer meestal helemaal
verpestend. Boeken verscheuren, dat kan klaarblijkelijk niet. Wat ook niet kan: bij
het antiquariaat dichtbundels van Tachtigers kopen, deze opensnijden (wat bijna
nooit is gebeurd), met een fijnlijner overal strategische letters veranderen (in ‘heffen’
de h) of toevoegen (in ‘stond’ een r), of boven een openingsregel als ‘'k Zie hem al
staan’ de titel kalligraferen ‘Zie ginds komt de stoomboot’, om vervolgens het boek
voor een iets lagere prijs ongezien terug te laten kopen door de antiquaar.
Nee, het stigma ernstig en eerbiedwaardig te zijn, is onuitroeibaar. Het mooist
manifesteert zich dit in de wetenschap. Dat de wetenschap zich überhaupt verwaardigt
aandacht te besteden aan
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literatuur is natuurlijk al een voorrecht (ik heb althans nog nooit gehoord van
faculteiten die zich bezighouden met de fenomenologie van modeltreinbouw of de
perceptie van korfbal), maar dat de wetenschap zich met zoveel verve en belastinggeld
op de letteren heeft gestort, dat grenst bijna aan het ongeloofwaardige. Omdat van
al het respectabele de wetenschap het allerrespectabelst is, kan zij waar het de letteren
betreft natuurlijk niet aankomen met een simpel en objectief overzichtje van schrijvers
en boeken, neenee, uitsluitend de allermoeilijkste, allerondoordringbaarste,
allermeerduidigste literaire werken worden ècht gewaardeerd en toegevoegd aan de
canon. Bladerend in de literatuurgeschiedenissen en - theorieën is het mij iedere keer
weer duidelijk dat schrijvers die tot de canon van de wetenschap doordringen, op z'n
minst serieus zijn (geworden). Humor en wetenschap verdragen elkaar niet. Schrijvers
als Brusselmans en Lanoye (die al jarenlang warmmenselijke, diepgevoelige en
hilarischgrappige boeken schrijven) krijgen van de wetenschap nauwelijks aandacht;
daarvoor zijn hun boeken teveel gespeend van ontzag voor literatuur, of nee, van
ontzag voor ontzag voor literatuur. De boeken van drs. Brusselmans (die in zijn
aanzet tot een thesis over belangwekkende Vlaamse schrijvers, De Geschiedenis van
de Wereldliteratuur, een paragraaf begint met: ‘Deze week maar 's drie oelewappers
tegelijk, dat schiet lekker op’) en drs. Lanoye (die in zijn essaybundel Vroeger was
ik beter het werk van de schrijfster Mireille Cottenjé probeert te duiden: ‘...haar
schaamlippen beginnen te flapperen, haar kropgezwel piept, en ze doopt een
pennehouder in haar ranzige spleet om met haar draderige lichaamsvocht een nieuw
levensboek aan te vangen’) zijn teveel om te lachen, en lachen is niet respectabel.
Zo'n volstrekt humorloze maar wel heel erg ingewikkelde en literaire schrijfster als
De Moor daarentegen (heden Margriet, voor de operatie Wam), zal binnen de kortst
mogelijke tijd ongetwijfeld tot de canon van de wetenschap behoren, net als Marcel
Möring. Lekker hoor, kunnen weer hele werkgroepen studenten gezamenlijk
metaforen peuren, en dieptelagen, en structuren, en intertextualiteit met elfde-eeuwse
boeken uit het Sanskriet. Is een schrijver eenmaal in de canon opgenomen dan zal
iedere scheet die hij ooit gelaten heeft heel gewichtig en belangrijk tot op de molecuul
worden besnuffeld, en ook de voorstudies van die scheet, en alle afwijkende versies,
en de positie van die scheet ten opzichte van de andere scheten van de schrijver maar dit terzijde.
Waartoe dient Het Protocol, zult u willen weten? Ook daar heb ik een antwoord
op. Het Protocol verleent een aura van verhevenheid. Wie ‘in de literatuur’ is, mag
zich beter voelen, is eigenlijk een hoger mens. En dat is waarom er (net als met God)
met literatuur niet gespot mag worden. Dit laatste maakt Het Protocol nu juist zo
vermakelijk. Die verschrikte ogen als je in het openbaar even een goede boom opzet
over de kutscheten van Hella Haasse, of oprecht veinst Frans Kellendonk te hebben
gezien, eerlijk, ik leef daar op. Het leuke aan dit soort opmerkingen is, dat helemaal
niemand dit leuk vind, zoals ook niemand kan lachen om het verkrachten van mooie
regels (‘Is dit genoeg een stuk of wat gedichten, voor de rechtvaardiging van een
banaan?’). Jezus, nu ik erover nadenk: eigenlijk kan het mij niet grof en smakeloos
genoeg, als het maar indruist tegen dat burgertruttige en benepen ontzag voor ‘het
geschreven woord’. Ik hou van proza dat als een zichzelf onderschijtende mongool
op me toekomt. Zo, en nu ga ik weer eens even lekker scheuren.
Ronald Giphart
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Het bedrijf 4
De pers
‘Het is toch leuk om een boek te lezen en er over te praten’
Charlotte Govaert en Francine Smink
In de serie ‘Het bedrijf kwamen achtereenvolgens de boekhandelaar, de
uitgever en de auteur aan het woord. In dit vierde en laatste deel staat de
pers centraal.
Diny Schouten studeerde Nederlands, aanvankelijk taalkunde, pas later
maakte ze de overstap naar de moderne letterkunde. Ze schreef voor het
Haarlems Dagblad, en maakte een aantal jaren Ter zake, de roddelrubriek
over het literaire bedrijf van Vrij Nederland. Sinds twee jaar is ze
eindredacteur van De Republiek der Letteren, de boekenbijlage van Vrij
Nederland.
Over de uitgever zegt ze: ‘Ze sturen de boeken en dat is prettig, en verder
moeten ze niet gaan.’ Over de criticus: ‘Ik vind, en hoop ook, dat een
criticus voor de schrijver schrijft.’ En over de literaire kritiek: ‘Het is
nooit alleen de recensie waar de lezer op afgaat.’
‘Het is makkelijker te zeggen wat een slechte recensie is dan te zeggen wat een goede
is. Belangrijk is dat de recensie levendigheid uitstraalt. En het oordeel moet de indruk
wekken betrouwbaar te zijn. Dat heeft alles te maken met de toon en het aanzien van
de recensent. Iemand van twintig kan best aardige recensies schrijven, maar het werkt
wel zo dat hoe langer je recenseert hoe beter de stukken zijn. Je hebt meer
vergelijkingsmateriaal. De inhoud moet zo min mogelijk naverteld worden. Een
recensie moet een bepaalde welwillendheid uitstralen, de recensent moet de indruk
wekken oprecht geïnteresseerd te zijn. Soms heeft afkraken veel zin, als iedereen
hoge verwachtingen van het boek heeft, of als iedereen er heel lovend over is. Ook
als je het afkraakt moet je aangeven dat je het toch wel degelijk een interessant boek
hebt gevonden. Zo niet, dan moet je de recensie niet schrijven.’
‘Het gaat niet alleen om het oordeel, of iets het kopen waard is. Je bent bezig met
een bepaalde vorm van voorlichting, maar ook met een soort discussie tussen schrijver
en lezer. Gedachtenvorming. Ik vind, en hoop ook, dat een criticus voor de schrijver
schrijft. In een heel ideale situatie is hij een soort tegenspeler voor de schrijver. Niet
op de toon van “zo had je het moeten doen”, dan gaan mensen denken: “doe het dan
zelf”. Het is een driehoeksdiscussie. Het is toch leuk om een boek te lezen en erover
te praten? Het is alleen de vraag of de schrijver zin heeft om in de discussie betrokken
te worden. In ieder geval is de criticus geen autoriteit die bepaalt of iets literatuur is.
Tim Krabbé stapte ooit met recensies naar het Fonds der Letteren om aan te tonen
dat hij wel degelijk recht had op een beurs. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.’
‘Recensies hebben minder rechtstreeks invloed op de verkoopcijfers dan wel
gedacht wordt. Werd Connie Palmen zo goed verkocht omdat ze lovend werd
besproken? Er zijn veel meer voorbeelden van boeken die goede recensies kregen
maar niet verkocht werden. Milan Kundera bijvoorbeeld werd jaren gunstig besproken
maar het heeft vijftien jaar geduurd voordat men zijn boeken ging kopen. Eén keer
heb ik zelf een duidelijk effect met een stukje gehad, het ging over De ziekte van
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Lodesteyn van Lévi Weemoedt. Het was al een tijdje uit en nergens gerecenseerd.
Direct na mijn recensie is het boek gaan lopen. Maar meestal gaat het via
mond-op-mondreclame, mensen zeggen “dat boek moet je kopen”. Dan lees je
misschien ook nog een stuk van Arnold Heumakers. Het is nooit alleen de recensie
waar je op afgaat. Veel mensen lezen recensies om bevestigd te worden.’
‘De verantwoordelijkheid drukt dus niet zo zwaar. Wat dat betreft hoef je je niets
te verbeelden. De literaire kritiek heeft in zoverre macht dat er weinig gebeurt als
een boek niet besproken wordt. Ik heb wel eens een schrijfster aan de telefoon gehad
die om een recensie smeekte, anders zou de uitgever niet gaan adverteren. Adverteren
heeft voor uitgevers weinig zin als er niet ook free publicity is. In ieder geval wil ik
schrijven zonder me iets van een eventuele verkoopbevorderende invloed aan te
trekken. Als ik zelf een recensie schrijf, sla ik anderen over, dan zijn zelfs de koppen
al vervelend.’
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Vrij Nederland
‘Als eindredacteur bereid je de teksten voor die naar de zetterij gaan; ik bepaal wat
op welke bladzijde komt te staan, ik maak de koppen en verzorg de illustraties. Ik
doe de produktie, het handmatige werk. Mijn mederedacteur Carel Peeters bekijkt
de binnengekomen boeken, soms wel vijftig per week, en stuurt ze naar recensenten.
We bepalen samen wat gerecenseerd wordt. Soms is er wel discussie, ik dram wel
eens, maar alleen als ik ook een goed idee heb wie over dat werk moet schrijven.’
‘We werken met vertrouwde recensenten, van wie we weten wat hun smaak is en
wat ze voor de Republiek der Letteren kunnen betekenen. Ongevraagde stukken zijn
maar zelden geschikt voor publikatie. Soms zit er iets bijzonders bij en dan wordt
de auteur ook een vaste medewerker. We kijken zelf ook in tijdschriften, op jacht
naar talent.’
‘De journalisten van Vrij Nederland schrijven vaak goed, ze hebben gevoel voor
stijl. Daarom wil ik ze graag ook voor de Republiek der Letteren hebben. Ze hebben
alleen niet altijd tijd. Met recensenten die vast in dienst zijn, zoals bij de Volkskrant
en de NRC, heb je daar minder last van. Maar deze recensenten moeten wel eens
boeken recenseren waarin ze niet zoveel zin hebben. Het wordt dan nogal eens een
kwestie van “de afwas doen”. Wij werken met mensen die uit belangstelling een
boek al gelezen hebben of willen lezen.’
‘Ik hoop dat we ons profileren door onze smaak, de boeken die we recenseren, en
het vinden van de juiste persoon om een boek te bespreken. De recensent moet recht
van spreken hebben. Van de zogenaamde belangrijke schrijvers worden de boeken
wel besproken, maar het ligt niet echt vast. Smaak staat voorop, we geven niet speciaal
een afspiegeling van de Nederlandse literatuur.’

Het literaire bedrijf
‘Met de boekhandel heb ik contact in die zin dat ik er zelf vaak kom. Verder niet.
Het is logisch dat uitgevers zich niets van boekhandels aantrekken, anders zouden
boeken die weinig lezers zullen trekken niet zo gauw uitgegeven worden. Als de
uitgevers zeggen dat ze dat wel doen, dan liegen ze eigenlijk. Hoe meer overleg, hoe
gemiddelder de beslissing uitvalt. Wat dat betreft ben ik niet zo'n democrate.’
‘We bemoeien ons zo weinig mogelijk met uitgevers, we hebben een
onafhankelijkheid te bewaken. Ze sturen de boeken en dat is prettig, en verder moeten
ze niet gaan. Wij voeren het redactiebeleid en daarvoor willen we niet door uitgevers
ter verantwoording geroepen worden. Gelukkig doen ze dat ook bijna nooit.’
Wat vindt Schouten van de uitspraak van uitgever Joos Kat dat hele krantekatemen
bestaan bij de gratie van boekuitgevers? ‘Het is ook andersom. Hoeveel journalistieke
boeken worden er niet uitgegeven. En hoe komen uitgevers aan schrijvers, ook via
de pers en literaire tijdschriften. Het is een gedeeld belang. Ik erger me aan uitgevers
die ons bestoken met schrijvers die ze door Vrij Nederland geïnterviewd willen
hebben. Het lijkt wel of het om een mooi interview en een mooie foto gaat. Het is
onze taak daar een dijk tegen te bouwen.’
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Schouten is het niet eens met Kees Fens die vindt dat recensieexemplaren uit
respect voor het boek in de winkel zouden moeten worden gekocht in plaats van te
worden rondgestuurd door de uitgever. ‘Ik heb helaas niet zo vreselijk veel respect
meer voor de meeste boeken. Dat komt omdat er hier zoveel binnenkomt. De laatste
jaren zie je dat het een wegwerpartikel wordt. Slecht gedrukt, slecht papier, slechte
lijm. Sommige boeken zien eruit als een pak Brinta. Wat dat betreft vind ik het onzin
om het over respect voor het boek te hebben. Je hebt wel respect voor veel boeken,
het fonds van een uitgever, hoe dat is opgebouwd. Je oordeel wordt er niet beter van
als je zelf voor het boek betaald hebt.’
Ary Langbroek, directeur van uitgeverij Querido, signaleerde een proces van
verschraling. Van steeds minder titels worden steeds meer exemplaren verkocht.
Diny Schouten: ‘De verschraling waar Langbroek het over had is ook het gevolg van
de marketing van de uitgevers zelf. Ze wilden groot worden, produceerden veel titels
en zijn in grote klappers gaan investeren. Ze kweekten daardoor ook veel verliezen.
Ik vind het niet prettig daar als lezer de schuld van te krijgen.’
Over de toekomst: ‘Het literaire boek zal overleven. Ik ben niet pessimistisch, nee.
Een boek is het meest handzame en het meest geeigende voertuig om gedachten over
te brengen. De tv is een onbevredigend medium. Als ik werkelijk met iets gevoed
wil worden moet ik bij een boek zijn, en niet bij de tv. Lezen is toch het allermooiste
dat er is?’
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The pity of war
Ingrid van Meerten
Engeland bezit een fenomeen dat wij in Nederland niet kennen. Ze hebben
meegevochten in de Eerste Wereldoorlog. Nederland was neutraal en daardoor
is de Eerste Wereldoorlog hier niet zo'n begrip. Wij zijn veel meer gericht op
de Tweede Wereldoorlog. Voor de Engelsen is de Eerste Wereldoorlog, ook wel
‘the Great War’ genoemd, net zo belangrijk als de Tweede. Men weet waar het
om ging en men is zich bewust van de slachtoffers. De Eerste Wereldoorlog
wordt daarom in Engeland nog steeds herdacht.
Twee weken geleden was ik in Midden-Engeland bij een bruiloft. Buiten de kerk
werden er foto's gemaakt, onder andere bij een monument voor de gevallenen van
de Eerste Wereldoorlog, waar de namen van de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog bij waren gezet. Het viel mij op dat er een teken op stond dat iets weg
had van een hakenkruis, wat mij niet erg toepasselijk leek. Een Engelsman vertelde
mij daarop dat het een symbool van eeuwigheid ter herinnering aan de doden van de
Eerste Wereldoorlog was. Toen legde men immers nog geen verband met
hakenkruizen. Een vrouw in het gezelschap bracht toen ter sprake dat er in de buurt
een dorpje was waar ze voor het enige slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog een
gedenksteen hadden opgericht. De indruk die de dood van die ene man gemaakt moet
hebben in dat plaatsje was haast aangrijpender dan de lange lijsten met namen elders.
We herdenken dus de doden en de oorlogen. Het lijkt wel alsof elke oorlog zijn
eigen kunstvorm heeft. Zo is de Tweede Wereldoorlog uitgebreid verwerkt in de
Nederlandse literatuur. Nog steeds worden er boeken uitgebracht waarin de Tweede
Wereldoorlog een grote rol speelt. We lijken er niet van los te kunnen komen. De
Verenigde Staten verwerkt de Vietnamoorlog in haar films. Elk jaar weer komen er
nieuwe Vietnam-films uit. Denk maar aan Apocalypse Now, Platoon en Goodmorning
Vietnam. Het nieuwe medium wordt gebruikt om de nieuwste oorlog uit te beelden.
Blijkbaar bestaat er de behoefte om mensen te herinneren aan die oorlog. Ik ben
benieuwd hoe de Golfoorlog tot uiting zal komen in de media. In Engeland echter
was het de poëzie die als kunstvorm gekozen werd om de Eerste Wereldoorlog te
beschrijven.
Op 28 juni 1914 werd aartshertog Franz Ferdinand van Oostenrijk vermoord in
Sarajevo. Oostenrijk zag hierin aanleiding om Servië de oorlog te verklaren, geholpen
door Duitsland. Servië werd op haar beurt gesteund door Rusland en door een netwerk
van verdragen werden al gauw Frankrijk en Engeland erbij betrokken. Toen de oorlog
uitbrak was het de eerste grote oorlog sinds 1815 en de stemming onder de volkeren
was enthousiast. Men was strijdlustig en patriottisch. Ieder dacht dat zijn land
gemakkelijk zou winnen. Men wilde maar al te graag de gehate vijand verslaan.
Duitsland wist heel goed de gevolgen van haar steun aan Oostenrijk, maar dacht dat
het de ‘Weltmacht’ zou bereiken.
Aanvankelijk dacht men overal nog dat de oorlog snel voorbij zou zijn. Dat viel
echter tegen. Al snel liepen de Duitse en de geallieerde troepen vast in een linie die
door België en Frankrijk liep. Beide zijden groeven een uitgebreid netwerk van
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loopgraven en probeerden in het verloop van de oorlog terrein te winnen. Het bleek
dat er door de jaren heen nauwelijks blijvende overwinningen behaald werden door
een van beide, maar in de tussentijd hadden alle pogingen daartoe wel het leven
gekost aan duizenden soldaten. Aan het einde van de oorlog waren er zo'n 8.700.000
levens verloren gegaan, waaronder 780.000 Engelsen. Zelfs de Tweede Wereldoorlog
zou niet zoveel slachtoffers eisen.
Groot-Brittannië had soldaten nodig om het continent te bevrijden van de Duitse
‘hunnen’ en de Britse mannen meldden zich vrijwillig en in groten getale aan. Ze
waren enthousiast om de eer en glorie van het vaderland te verdedigen. Ze kwamen
terecht in de modderige loopgraven van het front, waar ze hun makkers zagen vallen
en met het gevaar van de dood moesten leven. Ze moesten granaataan vallen en
gifgas, door de Duitsers geïntroduceerd, doorstaan. De werkelijkheid van het front
viel tegen, maar de soldaten konden zich afleiden door het lezen van boeken. Er was
nog geen
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radio en aan het front zat men opsloten in de loopgraven. Daarom waren woorden
een belangrijk tijdverdrijf naast sex en drank. In de Eerste Wereldoorlog waren de
meeste soldaten op de hoogte van de literatuur. Men was juist begonnen om de lagere
klassen van de maatschappij vertrouwd te maken met literatuur omdat dit goed zou
zijn voor hun ontwikkeling. Met de sonnetten van Shakespeare en dichters als Milton
en Keats was poëzie een bekend begrip, en er waren onder de officieren genoeg
dichters om over de oorlog te schrijven.
Het zou verkeerd zijn de Eerste Wereldoorlog te zien als de schepper van dichters.
Diegenen die al gedichten schreven vóór de oorlog maakten nu die oorlog tot hun
onderwerp. Voordat er enige sprake was van oorlog bestond er al de trend om over
dood en verderf te schrijven. Thomas Hardy bijvoorbeeld gebruikte in zijn gedichten
van vóór de oorlog al termen als graven, doden en de vijand. Zijn gedicht ‘Channel
Firing’ zou op de oorlog kunnen slaan:
[...]
All nations striving strong to make
Red war yet redder. Mad as hatters
They do no more for Christes sake
Than you who are helpless in such matters
[...]

Het lijkt achteraf onheilspellend omdat we deze termen associëren met de Eerste
Wereldoorlog, maar dat had Hardy niet voorzien. Bij het uitbreken van de oorlog
was hij net zo patriottisch als ieder ander en vergat hij zijn eigen woorden.
Er heerste een uitgelaten stemming toen de Eerste Wereldoorlog begon in augustus
1914. Men dacht nog dat het voorbij zou zijn voor Kerstmis en men trok ten strijde
voor het vaderland. Deze sfeer is ook terug te vinden in de gedichten van die tijd.
De dichter Rupert Brooke schreef nog over de eer van Engeland die door de gevallen
soldaten vertegenwoordigd werd. Hijzelf was als soldaat naar België gezonden en
schreef vandaar naar huis dat de oorlog vermoeiend, maar ook onderhoudend was:
‘It's all great fun’. Brooke stierf een jaar later aan koorts in Griekenland en het is dus
niet mogelijk te weten of en hoe zijn gedichten veranderd zouden zijn als hij was
blijven leven. Een andere Britse dichter, Sir Henry Newboult, zag de Eerste
Wereldoorlog als een sportwedstrijd, die volgens de regels gespeeld moest worden
en waar de beste partij uiteindelijk zou winnen. Ook een andere dichter, Siegfried
Sassoon, had deze idealen nog voor ogen aan het begin van de oorlog en zag het
haast als doel op zich om voor de vrijheid te sterven.
De toon van de gedichten veranderde door de verschrikkingen van de oorlog. In
tegenstelling tot de voorgehouden idealen waarmee de soldaten naar het front waren
gegaan, kwamen ze er dood en ellende tegen. Aan het front was de glorie en de eer
soms ver te zoeken. Er ontstond dan ook een kloof tussen het leger aan het front en
de mensen thuis in Engeland. Thuis hielden ze eer en moed nog hoog in het vaandel.
Aan het front wisten ze wel beter. Zij beleefden de militaire blunders die vele levens
eisten. Zij zagen de angst van hun kameraden die probeerden zo gewond te raken
dat ze naar huis konden. En de dichters probeerden dat te verwoorden. In hun
gedichten beschreven ze voor degenen in Engeland hoe zij de oorlog meemaakten
en vooral hoe gruwelijk die oorlog bleek te zijn.
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De groep dichters die over de Eerste Wereldoorlog schreven worden in Engeland de
‘War Poets’ genoemd. Eén van de bekendste ‘War Poets’ is ongetwijfeld Wilfred
Owen. Van hem is het gedicht ‘Anthem for Doomed Youth’. Owen, geboren in 1893,
had al voor de oorlog besloten dat hij dichter wilde worden. Hij las ontzettend veel,
gestimuleerd door een overheersende moeder, en hij adoreerde bekende Engelse
dichters. Maar met een vader bij de spoorwegen was er niet genoeg geld om een
dichtersleven te kunnen leiden. Owen onderhield zichzelf door les te geven op de
Berlitz-school in Frankrijk. Toen de oorlog uitbrak was hij er nauwelijks in
geïnteresseerd. Hij ontstak zeker niet in een patriottisch vuur, maar zag het eerder
als een verstoring van zijn carrière als dichter. Hij dacht er lang en breed over na
voor hij, in 1915 pas, in het leger ging.
Wilfred Owen sloot zich aan bij de Artists' Rifles. In januari 1917 ging hij naar
het front aan de Somme, waar toen nog hevig gevochten werd. Owen, die trouw
brieven aan zijn moeder schreef, beschreef in die brieven ook de gruwelijke dingen
die hij om zich heen zag gebeuren. Hij wilde dat ze thuis zouden weten wat er aan
het front gaande was. Zo schreef hij: ‘Ik denk dat het ergste voorval plaatsvond op
een regenachtige nacht, toen we tegen een spoorwegdijk aanlagen. Een grote granaat
ontplofte op de dijk, maar twee meter van mijn
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hoofd. Voordat ik wakker werd, werd ik in de lucht geblazen, weg van de helling.
De daarop volgende dagen bracht ik de meeste tijd door in een spoorweguitholling,
net groot genoeg om in te liggen en bedekt met golfplaten. Mijn medeofficier lag
tegenover me in net zo'n kuil, maar hij was bedekt met aarde en geen aflossing zal
hem ooit aflossen, noch zal zijn rust maar negen dagen duren. Ik denk dat de
afschuwelijk lange tijd dat we niet verlost werden onvermijdelijk was; toch zijn we
verbitterd tegen diegenen in Engeland die ons zouden kunnen verlossen en het niet
doen.’ Owen werd met shellshock naar het Craiglockhart Hospital in Engeland
gezonden. Zijn oorlogservaringen verwerkte hij in zijn gedichten. In het ziekenhuis
ontmoette hij de dichter Siegfried Sassoon, die hij zeer bewonderde en die hem
stimuleerde om meer gedichten te schrijven over, maar vooral tegen, de oorlog.
Na de rust in het ziekenhuis besloot Wilfred Owen, ondanks zijn afschuw van de
oorlog, terug te keren naar het front. Hij was vastbesloten om gedichten te blijven
schrijven over de zinloze afslachting van mensen. Hij geloofde dat zijn gedichten
alleen geloofwaardig konden zijn als hij uit eigen ervaring kon vertellen hoe het er
aan het front aan toe ging. Op 4 november 1918 werd Owen gedood toen hij met een
aantal manschappen probeerde een kanaal over te steken. Een week later werd de
wapenstilstand getekend.
In Wilfred Owens oorlogsgedichten overheerst de boodschap aan de mensen van de
realiteit van het front. Dat wil zeggen dat Owen probeert het beeld te veranderen dat
de mensen thuis hebben van de oorlog. Hij beschrijft de doden, die niets hebben aan
de eer en glorie die men hen thuis in Engeland toedicht en houdt hen dan voor dat
zij medeverantwoordelijk zijn voor die dood:

The Parable of the Old Man and the Young
So Abram rose, and clave the wood, and went,
And took the fire with him, and a knife.
And as they sojourned both of them together,
Isaac the first-born spake and said, My Father,
Behold the preparations, fire and iron,
But where the lamb for this burnt-offering?
Then Abram bound the youth with belts and straps.
And builded parapets and trenches there,
And stretched forth the knife to slay his son.
When lo! an angel called him out of heaven,
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Saying, Lay not thy hand upon the lad,
Neither do anything to him. Behold,
A ram, caught in a thicket by its horns;
Offer the Ram of Pride instead of him.
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But the old man would not so, but slew his son,
And half the seed of Europe, one by one.

In het voorwoord van zijn gedichtenbundel, die pas na zijn dood gepubliceerd werd
(er zijn maar vier gedichten gepubliceerd tijdens Owens leven; zijn carrière is eigenlijk
pas begonnen toen hij omkwam), schrijft Owen wat hij met zijn gedichten wil. Niet
het dichten zelf staat voorop en zeker niet de macht, eer en glorie. Zijn onderwerp
is de Oorlog en ‘the pity of war’. Hij betreurt het duidelijk dat er zoiets bestaat als
oorlog en alle ellende die daarmee samenhangt. Owen heeft maar één doel voor ogen:
de lezers van zijn gedichten moeten de waarheid zien. Die waarheid is volgens hem
de feitelijke onmenselijkheid van oorlog. Daarbij treurt hij om de doden die gevallen
zijn, bespot hij ouders die hun kinderen voor eer en glorie de oorlog in sturen en
getuigt hij van de dood en de gewonden die de oorlog voortbrengt. Hij wil de mensen
waarschuwen voor de gevolgen van de oorlog. Meer dan waarschuwen kunnen zijn
gedichten niet.
Wilfred Owens gedichten zijn zeker gebaseerd op een literaire traditie. Owen
kendede traditionele dichters en werd er door beïnvloed. In zijn oorlogsgedichten
vermengt hij het soldatenjargon, zoals ‘blighty’ (thuis), ‘Hun’ (de duitsers), ‘in the
pink’ (gezond en wel), met archaïsche, poëtische woorden, zoals ‘taciturn’
(stilzwijgend), ‘besmirch’ (bevuild) en ‘hapless’ (ongelukkig). Daarnaast speelt hij
met de klanken van woorden om de indruk van een gedicht te versterken.
Karakteristiek zijn de ‘halfrijmen’, waarbij hij alleen de klinker van een woord
veranderd:
[...]
And by his smile, I knew that sullen hall,
By his dead smile I knew we stood in Hell.
With a thousand pains that vision's face was grained;
Yet no blood reached there from the upper ground,
[...]

Deze stijl maakt Owens gedichten niet gemakkelijk om te lezen. Het geeft ook aan
dat hij een eigen stijl was begonnen in het dichten, die misschien tot een eigen
stroming had kunnen leiden ware het niet dat hij op vijfentwintigjarige leeftijd om
kwam.
Een andere Engelse dichter, die net zo fel tegen de oorlog gekant was, was Siegfried
Sassoon. Maar hij kwam uit een heel ander milieu. Hij groeide op in een groot
landhuis, ging naar goede scholen en kwam vanzelfsprekend in Cambridge terecht.
(Wilfred Owen was graag naar Oxford gegaan, maar voor hem was dat onmogelijk.
Sassoon besloot Cambridge niet af te maken). In zijn luxeleventje had Sassoon dan
ook alle tijd voor golfen, jagen en dichten. Hij publiceerde in eigen beheer negen
dichtbundels en was al een bekend dichter vóór de oorlog.
Zoals hierboven beschreven, was Sassoon best patriottisch toen hij zich aanmeldde
voor het leger. In zijn eerste oorlogsgedichten bejubelt hij nog de overwinning en
de eer van de doden. Zijn ervaringen aan het front brachten hem echter spoedig tot
andere gedachten. Dit weerhield hem er niet van risico te lopen aan het front en veel
vijanden te doden. Hij kreeg hiervoor zelfs een medaille, die hij echter later
minachtend in de zee gooide. Sassoon werd uiteindelijk zo sterk anti-oorlog dat hij,
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toen hij gewond naar huis werd gestuurd, besloot dat hij niet meer mee wilde vechten
en dus niet terug zou gaan naar het front. Hij publiceerde zelfs een verklaring tegen
de oorlog, waarin hij diegenen die aan de macht waren verweet dat ze de oorlog in
stand hielden. Uiteindelijk, gekweld door de gedachten aan zijn kameraden aan het
front, keerde Sassoon weer terug naar Frankrijk. Hij werd op een plek gelegerd waar
hij het jaar daarvoor ook was. Het bleek dat de frontlinie geen meter opgeschoven
was. Het enige verschil waren de doden aan beide zijden.
Min of meer als excuus voor zijn verklaring tegen de oorlog werd Sassoon naar
het Craiglockhart Hospital gestuurd. Daar kwam op een dag Wilfred Owen naar hem
toe met de vraag of hij een paar van zijn boeken voor hem wilde signeren. Het was
pas later dat Sassoon er achter kwam dat Owen zelf gedichten schreef. Hierop vond
er een uitwisseling van gedichten plaats, waarbij Sassoon kritiek leverde op Owens
gedichten en ze verbeterde waar hij dat nodig achtte. Tegelijkertijd prees hij ze en
gaf Owen zo het zelfvertrouwen om verder te schrijven. Owen werd beïnvloed door
het bijtende sarcasme van Sassoon. Beiden keerden ze terug naar het front, maar
alleen Sassoon overleefde de oorlog.
Vóór de oorlog had Siegfried Sassoon al negen bundels gedichten in een romantische
stijl geschreven. De twee bundels die tijdens de oorlog uitkwamen waren heel anders
van stijl. The Old Huntsman en Counter-Attack bevatten scherpe anti-oorlog-gedichten
die vol kritiek op de leiders van toen staan.
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Hij bespot de mensen thuis die geen begrip hebben van het oorlogsbestaan. Hij
herdenkt zijn gevallen vrienden en hij denkt na over de vijand als medemens. Er
spreekt emotie in zijn gedichten. Hij is bitter en probeert de mensen thuis te raken:

The Hero
‘Jack fell as he'd have wished’, the Mother said,
And folded up the letter that she'd read.
‘The Colonel writes so nicely.’ Something broke
In the tired voice that quavered to a choke.
She half looked up. ‘We mothers are so proud
Of our dead soldiers.’ Then her face was bowed.
Quietly the Brother Officer went out.
He'd told the poor old dear some gallant lies
That she would nourish all her days no doubt.
For while he coughed and mumbled, her weak eyes
Had shone with gentle triumph, brimmed with joy.
Because he'd been so brave, her glorious boy.
He thought how ‘Jack’, cold-footed, useless swine,
Had panicked down the trench that night the mine
Went up at Wicked Corner; how he'd tried
To get sent home, and how, at last, he died,
Blown to small bits. And no one seemed to care
Except that lonely woman with white hair.

In Sassoons gedichten overheersen de ironie en de dialoog. Zijn gedichten zijn veel
minder complex dan die van Owen. Hij zegt duidelijk waar het om gaat. Sassoon
kruipt vaker, zoals in het gedicht hierboven, in de huid van andere mensen en maakt
op die manier hun gedrag en denkwijze bespottelijk. De woorden van de moeder
worden holle frasen, die op leugens blijken te berusten. De officier verdraait de
werkelijkheid van het front. Die werkelijkheid of waarheid wil Sassoon, net als Owen,
blootleggen. Daarbij benadrukt hij hoe makkelijk de mensen thuis het hebben, die
niet hoeven te ondergaan wat de soldaten meemaken.
Er zijn nog veel meer Eerste Wereldoorlog-dichters te noemen. Zo is er Edmund
Blunden, die een beurs won voor Oxford en daar poëzie studeerde. Hij was pas
achttien toen hij soldaat werd. In zijn gedichten beschreef hij vooral hoe de oorlog
de natuur vernietigt en tot verval leidt. In een paar gedichten verwerkte Blunden ook
de aanval die hij meemaakte, waarin binnen enkele minuten de loopgraven om hem
heen gevuld waren met de lijken van zijn kameraden. Vlak voor zijn dood in 1974
gaf Blunden toe dat zijn herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog hem zijn hele
leven achtervolgd hadden.
Een andere dichter die de Eerste Wereldoorlog meemaakte was David Jones. Hij
beschreef zijn oorlogsherinneringen pas na de oorlog. In 1937 verscheen zijn lange
‘gedicht’ In Parenthesis, waarin hij een bataljon volgt vanaf hun reis naar het front
tot aan het moment dat bijna het hele regiment gedood wordt en de laatste overlevende
wegkruipt van de fatale plek. Jones' stijl is apart omdat hij half poëtisch, half prozaïsch
schrijft. Hij doorspekt de tekst met beelden uit sprookjes en mythen en uit de
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geschiedenis. Het is duidelijk dat dit werk pas later geschreven is, want de stijl doet
denken aan die van James Joyce.
Dan is er Ivor Gurney, die eigenlijk componist was, maar tijdens de oorlog de
gedichtenbundel Severn and Somme uitbracht, waarin hij een vergelijking trekt tussen
het thuisland Engeland (met de rivier Severn als symbool) waar alles nog goed was
en de verschrikkingen van het front in Frankrijk (aan de Somme). In 1919 bracht hij
een tweede bundel oorlogsgedichten uit, War Emblems geheten. Psychisch kwam
hij nooit meer over de oorlog heen. Hij bracht de rest van zijn leven door in
psychiatrische inrichtingen. Hij was beïnvloed door een andere oorlogsdichter,
Edward Thomas, die in zijn oorlogsgedichten de dood van zijn kameraden betreurt.
Edward Thomas sneuvelde zelf aan het front in Frankrijk in 1917.
Er zijn genoeg dichters uit de Eerste Wereldoorlog bekend in Engeland en daar wordt
ook aandacht besteed aan deze stroming. Deze aandacht is echter voornamelijk of
zelfs uitsluitend gericht op de mannelijke dichters. Ten tijde van de Eerste
Wereldoorlog waren literaire schrijvers nog in de meerderheid. Schrijfsters werden
wel geaccepteerd, zoals Virginia Woolf, maar aan het front kwamen ze bijna niet
voor. Vrouwelijke dichters hoorden alleen verhalen via anderen en konden niet putten
uit eigen oorlogservaringen. Dat wordt tenminste vaak gedacht. Edith Sitwell echter
publiceerde tijdens de Eerste Wereldoorlog een literair tijdschrift waarin gedichten
van de ‘War Poets’ verschenen. Zelf schreef ze toen ook gedichten over de oorlog,
maar deze zijn niet terug te vinden in de bloemlezingen met werk van de ‘War Poets’.
In 1981 is er een bloemlezing uitgekomen van poëzie door vrouwen in de Eerste
Wereldoorlog. Deze gedichten zijn een tegenhanger van al de kri-
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tiek die de oorlogsdichters op diegenen van het thuisfront hadden. Het blijkt dat er
toch vrouwen waren die zich bewust waren van de ellende van de oorlog en die niet
onwetend of idealistisch waren. Deze gedichten werden niet alleen door vrouwen
thuis geschreven, maar ook door bijvoorbeeld verpleegsters. Uit de gedichten komt
veel leed naar voren. Vaak hebben de dichteressen zelf een familielid of echtgenoot
verloren. Ook uit deze teksten spreekt ‘the pity of war’.
Toch zijn de verschillen tussen de vrouwelijke dichters onderling groot. Er zijn
ook verschillende thema's. Zo worden de slachtoffers of de soldaten aan het front
geëerd en herdacht. Sommige vrouwen klagen over het gescheiden zijn van hun
geliefde en de kwelling van het beschermde bestaan in Engeland, terwijl ze weten
dat hij daar lijdt in Vlaanderen. Anderen zijn verpleegsters die herinneringen aan het
front ophalen. Weer anderen verhalen van het mannen werk dat vrouwen nu
overnemen, zoals het maken van munitie, of werk dat ze doen voor de soldaten zelf.
Margaret Postgate Cole schreef een gedicht dat in ironie en wending net zo scherp
is als de gedichten van Owen en Sassoon:

The Veteran
We came upon him sitting in the sun,
Blinded by war, and left. And past the fence
There came young soldiers from the Hand and Flower,
Asking advice of his experience.
And he said this, and that, and told them tales
And all the nightmares of each empty head
Blew into air; then, hearing us beside,
‘Poor chaps, how'd they know what it's like?’ he said.
And we stood there, and watched him as he sat,
Turning his sockets where they went away,
Until it came to one of us to ask
‘And you're - how old?
Nineteen, the third of May.’

De hier genoemde namen zijn een greep uit het bestand van oorlogsdichters. De ‘War
Poets’ zijn dichters die in een bepaalde periode dezelfde ervaring ondergingen en
die verwoordden in de vorm van gedichten. De vorm en de inhoud zijn onlosmakelijk
verbonden. De dichtvorm werd bepaald door het tijdperk. De inhoud werd opgeëist
door de Eerste Wereldoorlog. Als die oorlog er niet was geweest, waren de dichters
er hoogstwaarschijnlijk nog wel geweest, maar hun gedichten zouden nooit hetzelfde
geworden zijn.
De overeenkomst tussen de gedichten is dus duidelijk het onderwerp oorlog.
Opvallend hierbij is dat het overgrote deel van de gedichten de oorlog verwerpt als
iets gruwelijks, waarbij dood en ellende een grote rol spelen. Het patriottisme dat in
het begin van de oorlog nog uit de gedichten spreekt, verandert door de ervaringen
aan het front in een anti-oorlog stemming. De nadruk ligt vaak op de verschillen in
opvatting van de soldaten aan het front en de mensen en regering thuis. In de gedichten
zit een waarschuwing aan de mensen die een oorlog niet van dichtbij hebben
meegemaakt: in werkelijkheid is er geen eer en glorie, maar slechts dood en verderf.
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De dichters gingen echter nog een stap verder. Hun waarschuwing houdt namelijk
niet op met het eind van de Eerste Wereldoorlog. De gedichten hebben betrekking
op alle oorlogen. De boodschap wordt dan een afwijzing van het vechten en moorden
in een oorlog. De dichters vragen om dat wat zij meegemaakt hebben niemand anders
meer aan te doen. Als men doordrongen is van ‘the pity of war’ dan wil niemand
meer oorlog. Dat is het doel van deze gedichten, want volgens de ‘War Poets’
rechtvaardigt niets de dood van onschuldige soldaten. Dat idee blijft actueel zo lang
er oorlogen zijn. Het was er tijdens de Golfoorlog, die, mede door de loopgraven,
erg vaak vergeleken werd met de Eerste Wereldoorlog. Dat wat geschreven werd
over een oorlog die in 1914 in Sarajevo begon, is nog steeds waar. De gedichten
willen ons zoveel leren, maar ondertussen wordt er weer gevochten in Sarajevo.
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Oorlog aan de Geschiedenis!
Chaos in het proza van Claude Simon
Lizanne Schipper
Claude Simon ontving de Nobelprijs in 1985. Tijdens een vraaggesprek
naar aanleiding daarvan in De revisor zegt hij: ‘Voor de gemiddelde
lezer is de stijl een ingewikkelde manier die de auteur gevonden heeft
om eenvoudige dingen te zeggen; voor de auteur is het, omgekeerd,
de eenvoudigste manier die hij gevonden heeft om dingen te zeggen
die vreselijk ingewikkeld zijn.’ (De revisor (1985) 6, pag. 25.)

Woordenkraam
Inderdaad is zijn niet eenvoudige manier van schrijven een constante in het oeuvre
van Claude Simon en een risicofactor bij beginnende lectuur ervan. Eindeloze zinnen
met pagina-lange bijzinnen en tussenvoegsels tussen haakjes. Het terugkerend
ontbreken van interpunctie, synoniemen schakelen zich ademloos aaneen, correctie
volgt op correctie, hypothese op hypothese, fragmentarische dialogen flitsen heen
en weer. Bij de ontmoeting van zoveel taalgeweld, dreigt de leeslust in de kiem
gesmoord. De verteller probeert voortdurend het juiste woord te grijpen; hij hakkelt,
stottert, maakt zijn zinnen niet af en springt van de hak op de tak. Het is in eerste
instantie of de lezer getuige is van een voorbereidende brainstorm, van onzekerheid
over de keuze van de adequate uitdrukking. Men moet even van de eerste schrik
bekomen, niet door de stijl héén willen prikken, maar het bijzondere ervan eruit
lichten, om te beseffen hoezeer het de moeite waard is een poging te doen door te
dringen in het zowel stilistisch als thematisch fascinerend proza van Claude Simon.
Want vanzelfsprekend lijdt hij niet hulpeloos aan woordendiarree, maar is zijn
opvallende manier van schrijven inhoudelijk zwaar geladen.
Twijfel heerst op alle niveaus: twijfel aan de taal en twijfel aan de werkelijkheid
- twijfels die elkaar wederzijds voortbrengen. Wát gebeurde er precies en, als daar
geen zekerheid over bestaat, als verschillende mogelijkheden dezelfde status hebben,
hóe het uit te drukken zonder er een heel ander verhaal van te maken. Hoe het in
woorden te gieten zonder te fixeren wat niet te fixeren is, zonder zekerheid te
simuleren waar troebele twijfel heerst, zonder te generaliseren waar niets dan
verscheidenheid is?

Oorlog
De eveneens over Simons hele oeuvre uitgestreken dominante thematiek van de
oorlog is aan de gesignaleerde taalfragmentatie debet. Dat lijkt tenminste zo. In
werkelijkheid onderstreept de oorlog slechts de status van versplintering en
instabiliteit die de werkelijkheid in het algemeen kenmerkt. Het is deze algehele
chaos die uitgedrukt wordt door het specifieke taalgebruik van Claude Simon. De
oorlog veroorzaakt een uitvergroting van vernauwde perspectieven en fysieke
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mechanismen. Van het isolement waarin individuen zich bevinden en tegelijkertijd
van de ontindividualisering die het groepsgebeuren met zich mee brengt. Dit belet
de eenling enig zicht te hebben op zijn eigen motivatie en het doel van zijn
ondernemingen. De grote lijn valt eveneens weg; de algemene doelstelling lost op
in de fragmentatie van zinloos ronddolende manschappen. In oorlogsomstandigheden
neemt verwarring over de omringende werkelijkheid toe: deze situatie scheurt de
mens los uit zijn dagelijks, vertrouwd en veilig doen en laten. Bovendien wordt hem
de kans ontnomen rustig te reflecteren op wat er op hem afkomt, ervaringen in
gevestigde, hoewel illusoire, vormen te bestendigen. Er is tijd noch gelegenheid
sensaties een kalme naam toe te kennen. Elk overzicht ontbreekt doordat
communicatie en overkoepelende informatiemedia wegvallen. De absurditeit van de
willekeurige handelingen dringt zich des te heftiger op. Daar komt bij dat dood,
verwonding, vijandigheden en het voortdurend op de vlucht zijn, het gevoel dat alles
uiteenvalt grimmig concretiseren.
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Ontbinding
De roman La route des Flandres (1960) staat in dit artikel centraal. Ze kan op de
meeste vlakken representatief heten voor Simons werk. Hoofdpersoon George neemt
het afbrokkelen van de wereld waar en koppelt hieraan zijn gebrekkige verwerking
van onmiddellijke gewaarwordingen. Te paard blaast hij met nog enige andere ruiters,
verslagen de aftocht: ‘te midden van een soort van ontbinding van alles alsof niet
een leger maar de gehele wereld zelf en niet alleen in haar fysieke werkelijkheid
maar ook in de voorstelling die de geest zich ervan kan maken (maar misschien was
dat ook het gebrek aan slaap, het feit dat we sinds tien dagen niet geslapen hadden,
tenzij te paard) bezig was zich kapot te maken uiteen te vallen in stukjes te verdwijnen
in water in niets (p.16).* Dit gegeven, dat de omringende werkelijkheid elk moment
in scherven uiteen dreigt te vallen, keert telkens weer in de roman. De constant
sijpelende regen voegt daar een element aan toe: het geluid ervan is als het ‘tersluikse
geknabbel van onzichtbare insekten die gevoelloos bezig zijn de huizen, de bomen,
de gehele aarde te verslinden’ (p.65). Het stromende water smelt het land, lost het
op.

Bederf
Op een gegeven moment maakt George zich een voorstelling van de generaal die
verneemt dat zijn brigade niet meer bestaat. De eenheid is echter niet volgens de
wetten van de oorlog overvallen, verslagen en verwoest door de vijand, maar
simpelweg weggevlakt: ‘geabsorbeerd, opgelost, ontbonden, opgeslokt, uitgewist
van de kaart van de generale staf zonder dat hij [=de generaal] wist waar, of hoe, of
op welk moment [...], zijn brigade [is] als verdampt, weggemoffeld, weggegumd,
afgesponsd zonder sporen achter te laten behalve enkele verdwaasde, dwalende
figuren’ (p. 203). De wereld zowel als de manschappen vergaan in bederf. Ze worden
opgelost, eerder door iets van een natuurkracht dan door hinderlagen, aanvallen en
schoten van de vijand. De traditionele, heldhaftige voorstelling van de oorlog wordt
uitgemaakt door concrete strijd. Dat die hier ontbreekt zorgt voor een flinke
ontluistering. Het enige wat men tegenkomt zijn ‘overblijfselen, iets als een enorme
publieke vuilnishoop over kilometers verspreid, en die niet de traditionele en heroïsche
geur van een open massagraf uitwasemt, van een lijk in ontbinding, maar slechts van
afval, gewoon stinkend, zoals een hoop oude conserveblikken, groenteschillen en
verbrande lompen kunnen stinken, en niet ontroerender of tragischer dan een
hoeveelheid vuilnis’ (p. 204).

Hersenloos
Het geweld is irrationeel, de oorlog onbegrijpelijk en zinloos. Terwijl George en zijn
oorlogsmaat Blum dagen van weleer proberen op te roepen, dringen dergelijke
geluiden tot hen door: ‘de dissonante echo's, de uitbarstingen van onsamenhangende
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stemmen, fragmenten van woede van hartstocht onthecht van dat hoe heet 't: die
permanente en onuitputtelijke voorraad of meer dat reservoir of dat principe van elk
geweld en van elke hartstocht die imbeciel werkeloos en zonder doel over het
aardoppervlak lijkt te dolen zoals van die windvlagen die tyfonen die zonder een
ander doel dan een blinde en zinloze woede woest en willekeurig alles wat ze op hun
weg tegenkomen door elkaar schudden’ (p.287).
Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij de manschappen vervreemding heerst en
dat ze niet

Tekening Claude Simon
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langer als individu handelen maar zich laten regeren door de willekeurige grillen van
hogerhand. Uit de sporadische orders blijkt geen enkel systeem. Toch, kritiekloos,
voegen de massa's zich ernaar. De soldaten, allen eender gekleed, ‘gebaarden op een
hortende manier alsof ze niet door hun hersenen van ruwe soldaten of idioten werden
bewogen maar door een of ander medogenloos mechanisme dat ze dwong heen en
weer te gaan, te spreken, te dreigen en te marcheren, bezeten voortgejaagd door een
verblindende opwinding van vaandels en gezichten die ze tegelijkertijd leek voort
te brengen en ze te vervoeren, alsof de massa's een soort van gave bezaten, een
onfeilbaar instinct’ (p.69). George neemt waar dat zijn lichaam als losgekoppeld is
van zijn geest, als geregeerd door fysieke automatismen. Hij heeft het gevoel dat zijn
geest niet langer het vermogen heeft zijn bewegingen te controleren: ‘ik probeerde
orde in mijn hoofd aan te brengen denkend dat als ik erin zou slagen mijn
waarnemingen te fixeren te rangschikken ik er ook in zou slagen mijn bewegingen
te beheersen en te besturen’ (p.206). Maar vergeefs. Steeds minder heeft George het
gevoel samen te vallen met zijn eigen fysiek: als hij in de spiegel kijkt ziet hij ‘een
gezicht dat hij nooit had gezien [...] dan dacht hij: “maar dat ben ik”, terwijl hij dat
gezicht van een onbekende bleef bekijken’ (p.112). Vervreemding van en bevreemding
tegenover het zelf en de wereld. Een toestand die onvermijdelijk met zich mee brengt
dat men op geen enkel houvast meer kan rekenen.

Geheugen
Niet alleen het werkelijkheidsbeeld dat uit Claude Simons oeuvre spreekt wordt
bepaald door onduidelijkheid, chaos en fragmentatie. Ook, misschien zelfs vooral,
wordt onzekerheid enerzijds veroorzaakt door de gebrekkige werking van de
herinnering, anderzijds door het onvermogen van de taal werkelijkheid te grijpen.
Poogt men dat toch, dan gaat dat onvermijdelijk gepaard met oneigelijke fixatie en
leugenachtige omvorming. Dit is een van de voornaamste redenen voor de twijfelende
schrijfstijl van Simon; hij breekt met elke pretentie de waarheid in pacht te hebben,
met elke illusie een heldere werkelijkheid te kunnen vastleggen met een transparante
taal. Is men al een poging doet een individueel perspectief in woorden vast te leggen,
dán fragmentarisch, stamelend, weifelend en associatief.
In La route des Flandres staat de geheugenstroom van hoofdpersoon George
centraal. Ervaringen en sensaties op het moment zelf tracht hij in woorden te vatten,
maar vooral ook herinneringen áán die tijd, na de oorlog. Thematisch is én het
vertekend perspectief tijdens de gebeurtenissen én, achteraf, de gebrekkige werking
van het geheugen. Dit verklaart de twijfel die opduikt over wat er precies gebeurde
en de weifeling over hoe het in taal weer te geven. Toch zijn woorden de enig
mogelijke houvast in een situatie waarin gewaarwordingen en gebeurtenissen over
het individu heen spoelen en het enige gereedschap om achteraf nog een soort greep
te krijgen op de realiteit.

Houvast
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George heeft altijd ongelovig en wat meewarig gestaan tegenover de poging van zijn
vader de wereld te fixeren via het gesproken en geschreven woord: ‘alles wat hij tot
zijn beschikking heeft is alleen die zwaarwichtige koppige bijgelovigheid - of meer
dat geloof - in de absolute superioriteit van de kennis [...], van dat wat geschreven
is, van die woorden van welke zijn vader die slechts boer was er nooit in is geslaagd
ze te ontcijferen, ze dus een soort mysterieuze, magische macht verlenend...’ (p.36).
Ook George en zijn makkers proberen zich in kritieke situaties echter aan woorden
vast te houden: ‘de twee stemmen schijnbaar zelfverzekerd, schijnbaar sarcastisch,
zich verheffend, zich forcerend, alsof ze [=de vrienden] probeerden zich aan ze vast
te klampen, hoopten dankzij hen deze soort van hekserij, van vloeibaarwording, van
ondergang, van blind, lijdzaam, oneindig onheil te bezweren, de stemmen die nu
schreeuwen als die van twee snoevende kwajongens die proberen zich moed in te
spreken’ (p.128). Pratend is hun doel ‘kleurrijke en lichtende beelden op te roepen
door middel van de kortstondige bezweringsmagie van de taal, van de woorden die
ze bedacht hadden in de hoop [...] de onnoembare realiteit verteerbaar te maken’
(p.184). George tracht de chaos te bezweren met woorden. Dat bewijst niet alleen
zijn relaas na de oorlog, maar vooral de verhalen die hij tegen zijn vriend Blum
ophangt. Zij betreffen een geschiedenis die zich in het verleden van zijn voorvaderen
heeft afgespeeld en die parallel loopt met een geschiedenis die even voor de oorlog
speelde, waarin de kolonel van hun eskadron (een verre verwant van George) de
hoofdrol
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speelt. De twee verhalen van passie, overspel, wreedheid en zelfmoord, lopen door
elkaar heen. Zózeer, dat vaak niet meer duidelijk is of het opgeroepen beeld uit een
ver of een recent tijdvak stamt. Via George lijkt zich een steeds completer beeld te
ontvouwen van wat er voorgevallen is. Beetje bij beetje echter, sluipt twijfel aan het
waarheidsgehalte van zijn voorstelling van zaken binnen. Dit gebeurt door de
tegenwerpingen en ongelovige, cynische reacties van Blum die tegenover de
sprookjesachtige verhalen van George, zijn eigen, ontluisterende versie stelt: ‘jij bent
bezig verhalen te herkauwen, te veronderstellen, op te smukken’ (p.185).
Langzamerhand rijst hierdoor twijfel bij George aan een verhaal dat hem permitteerde
aan de toenemende ontbinding van wereld en waarneming te ontsnappen, te blijven
geloven in een universum waar heelheid en eenheid heerst. Het verhaal ‘was iets
waar hij in had geloofd en waarin hij nu zelfs geen betekenis meer zag [...] iets
binnenin hemzelf voltooide zijn afbrokkeling, geschokt door een soort angstwekkende
diarree die hem woest van zijn inhoud ontdeed als van zijn bloed zelf’ (p.202). Hij
realiseert zich dat hij het verleden omvormde tot een fraaie idylle: ‘een intrige die
zich ontrolt, woordenrijk, geaccepteerd, geordend, die begint, aanzwelt, zich
ontwikkelt volgens een harmonieus en redelijk crescendo doorbroken door de
onvermijdelijke stopzettingen en misleidende manoeuvres, en een hoogtepunt, en
daarna nog een verplicht decrescendo: nee, niets georganiseerds, coherents, geen
woorden, geen voorbereidend spreken, noch verklaringen noch commentaren, alleen
dit: deze enkele beelden, nauwelijks bewogen, vanuit de verte gezien.’ (p.50).

Fixatie
Na de oorlog vraagt George zich ook over de gebeurtenissen tijdens die oorlog af of
ze wel werkelijk plaats hebben gevonden: ‘heb ik het echt gezien of geloofd dat ik
het zag of het simpelweg achteraf verzonnen of gedroomd, misschien sliep ik met
wijdopen ogen op klaarlichte dag in slaap gewiegd door het gehamer van de
paardenhoeven’ (p.314). En als het alles dus al plaats heeft gevonden; kan hij namen
toekennen, ervaringen benoemen? Voor wat de twijfel aan dit laatste betreft, een
mooi citaat uit een latere roman van Claude Simon: L'acacia (1989): ‘later, toen hij
deze dingen probeerde te vertellen, realiseerde hij zich dat hij in plaats van het
vormloze, het ongewervelde, een reeks van gebeurtenissen had verzonnen zoals een
normale geest (dat wil zeggen die van iemand die in een bed heeft geslapen, op is
gestaan, zich gewassen, gekleed en gevoed heeft) die naderhand zou kunnen opstellen,
nuchter, overeenkomstig met een gevestigd gebruik van klanken en gangbare tekens,
dat wil zeggen die beelden oproepen die bij benadering scherp zijn, geordend, van
elkaar onderscheiden, terwijl het in werkelijkheid noch begrensde vormen had, noch
namen, noch bijvoegelijke naamwoorden, noch onderwerpen, noch naamwoordelijke
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bepalingen, noch interpunctie (in elk geval geen punten), noch exacte tijdsbepaling,
noch betekenis, noch samenhang’ (L'acacia, p.286).

Geschiedenisboekjes
Het punt waar het alles om draait is dat het verleden zich niet laat vastleggen. En al
helemaal niet in geschiedenisboekjes. De werkelijkheid valt uiteen in net zoveel
gewaarwordingen en perspectieven als er mensen zijn. Bovendien is de herinnering
volstrekt onbetrouwbaar: zij vervormt, verfraait, laat weg en voegt toe. Tenslotte
zijn woorden niet bij machte de realiteit, de onmiddellijke ervaring te grijpen, hoe
langdurig en koppig men zich ook aan die illusie vastklampt. In de geschiedenis met
een grote G, dat wil zeggen zoals zij overgeleverd wordt via de geschiedschrijving,
vindt dan ook een enorme vervorming plaats. Geschiedschrijving is per definitie
geschiedvervalsing - dit is wat Blum George tracht duidelijk te maken als hij diens
verhalen over voorouders poogt te ontkrachten. Hij spreekt van de idiotie van ‘de
wet die wil dat de Geschiedenis [...] slechts een bezinksel achter laat dat ten onrechte
in beslag wordt genomen, wordt ontsmet en voor consumptie geschikt gemaakt, ten
dienste van opgesmukte handboeken voor scholen en voor families met stambomen...’
(p.188). Als de vrienden in krijgsgevangenschap zinloze, onbenullige werkzaamheden
moeten verrichten, onderstreept Blum dit wantrouwen nog eens door
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zijn ironisch ‘Goed, goed: laten wij ook aan de Geschiedenis werken, laten wij ook
onze dagelijkse kleine bladzijde Geschiedenis schrijven!’ (p.195).
Er is geen grote lijn zoals de Geschiedenis dat pretendeert, waar zij zelfs haar
bestaansrecht aan ontleent. Er is geen doel. Juist in deze chaotische dagen is het
volkomen duister waar men op af stevent. Als het kleine groepje mannen te paard
door het donker stapt, is er geen richting; het rijdt rondjes. Zelfs de kapitein die steeds
nog de status van hoger geplaatste behoudt door zijn superieure afstandelijkheid,
weet niet langer te bevelen, simpelweg omdat elke richtlijn ontbreekt. Als er nog
orders van hogerhand bestaan, zijn die zonder uitzondering bijna onmiddellijk
verouderd: ze komen te laat en zijn irrelevant. De kapitein is überhaupt elke lust
vergaan zijn ronddolende manschappen nog orders te geven. Elke heroïek, al even
onmisbaar voor het geloof in de Geschiedenis, ontbreekt. In plaats daarvan heerst
het irrationele. De actie van de oorlog is onverenigbaar met het denken.
Als George in de wagon met krijgsgevangenen strijdt om wat lucht en ruimte,
ontvangt hij, misschien niet eens opzettelijk, een tik op zijn gezicht. Als hij wat bloed
over zijn kin voelt sijpelen, bedenkt hij opgelucht dat hij thuis nu toch nog iets van
een heroïsche aanblikzal vertonen. Hij zal toch nog een ‘echt’ verhaal te vertellen
hebben: ‘Goed. Ik begon me af te vragen of ik wel echt aan de oorlog had
deelgenomen. Maar ik ben er toch in geslaagd me te laten verwonden, toch heb ook
ik enkele druppels van mijn kostbaar bloed weten te laten vloeien zodat ik daarna
tenminste iets zal hebben te vertellen en dat ik zal kunnen zeggen dat al het geld dat
ze eraan besteed hebben om van mij een soldaat te maken niet helemaal verloren is
geweest, hoewel ik vrees dat het niet helemaal naar de regels is gebeurd, dat wil
zeggen op de correcte manier, dat wil zeggen geraakt door een vijand [...], maar
slechts door een schoen met spijkers, hoewel dat nog niet eens zeker is, hoewel ik
er zelfs niet zeker van ben me later op zoiets glorieus als te zijn gewond door een
van mijn gelijken te kunnen beroemen omdat het waarschijnlijk meer iets was van
een ezel of een paard dat men waarschijnlijk per ongeluk in deze wagon heeft
gestopt...’ (p.99). De duisternis, die deze onzekere toestand heeft veroorzaakt, is
exemplarisch voor de spreekwoordelijke duisternis die alle oorlogservaringen
karakteriseert.

Paradox
Juist in de oorlog dus, wordt de ratio weggevlakt, heeft men een vertekend en onzeker
perspectief, ontbreekt elke zin en elke logica. Al tamelijk aan het begin van de oorlog
stelt George voor zichzelf vast dat ‘hij voor eens en voor al die toestand van de geest
had verlaten die erin bestaat een oorzaak of een logische verklaring voor dat wat
men doet of dat wat je overkomt te zoeken’ (p.27). De grote paradox bestaat er nu
in dat juíst die oorlog de constante is in de Geschiedenis. De Geschiedenis vervormt
de oorlog op grove wijze door een eenduidig perspectief, door monstrueuze
generalisatie; maakt er een heroïsch, glorieus hoogtepunt van. Het verraderlijk
resultaat wordt in boeken opgetekend, de vervalsing aan hele naties en generaties
voorgeschoteld. Wat wordt gepresenteerd als de waarheid is in werkelijkheid bij
uitstek een pertinente leugen!
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Gelijktijdigheid
Vooral de oorlogen permitteren het de geschiedschrijving de Geschiedenis als een
chronologische opeenvolging van te onderscheiden gebeurtenissen te presenteren.
Dát zijn de jaartallen die houvast bieden in de consumering van het verleden. Zoals
echter het kleine groepje ruiters steeds maar zinloos rondjes rijdt, keert de oorlog
ook telkens wéer en is de geschiedenis, meer in het algemeen, cyclisch van aard.
Simon toont aan dat een van buitenaf opgelegde chronologie geen enkelebetekenis
heeft. Het gaat om de persoonlijke ervaring, zoals die van George. In de geest van
het individu heerst een bij uitstek synchrone beleving. La route des Flandres laat dit
zien door de absolute chaos die op het gebied van tijdsbeleving heerst. Dat maakt de
roman zo verwarrend, maar ook zo fascinerend. Alle tijden lopen dooréén: het is
zeer lastig uit te maken wanneer en aan wie een gebeurtenis verteld wordt, over welke
gebeurtenis het gaat en wanneer die precies speelde.
La route des Flandres zou je één grote stream of consciousness-roman kunnen
noemen. Via associatie, naar aanleiding van een inhoudelijk detail of van een woord,
rijgt verhaal na verhaal zich aaneen. Niet alleen persoonlijk beleefde momenten staan
in de gedachtenwereld naast elkaar, ook verhalen of verzinsels over voorvaderen en
over de kapitein staan op gelijk niveau. Deze beelden - waarvan de realiteit steeds
twijfelachtiger wordt - maken
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evengoed deel uit van Georges werkelijkheid, als bijvoorbeeld de ademnood en
honger die hem tijdens een transport bevangen. De gelijktijdigheid maakt dat alles
in het heden speelt. De tijd heeft, met name tijdens de oorlog, geen betekenis meer.
Toch, al beseft hij de zinloosheid ervan, vraagt George voortdurend naar de tijd zonder overigens ooit antwoord te krijgen. Hij probeert er zich, net als aan woorden,
machteloos aan vast te houden: ‘[ik probeer] me te herinneren hoeveel tijd we al in
de trein hebben doorgebracht een dag en een nacht of een nacht en een dag en een
nacht maar dat had geen enkele zin de tijd bestaat niet. Hoe laat is het zei ik slaag je
erin te zien hoe...’ (p.20). Omdat het besef van de tijd volledig weg is (in het leven
van alle dag kan men zich tenminste via dagelijkse, terugkerende plichten nog
voorhouden dat de tijd een factor is), gaat het in de werkelijkheidsbeleving niet meer
om vandaag, gisteren of morgen. Het zijn eerder plaatsen die een ijkpunt vormen.
Alleen daaraan ziet men nog of men vordert. Hoe betrékkelijk deze verplaatsing
overigens ook is: men rijdt keer op keer langs zelfde punten en het gevoel van
bewegingloosheid keert telkens terug: ‘de vier ruiters gingen steeds maar voort (of
liever gezegd leken stil te staan zoals in van die filmtrucages waarbij men slechts
het bovenste gedeelte van de personages ziet, die zich in werkelijkheid steeds op
dezelfde afstand van de camera bevinden, ter wijl de lange kronkelende weg [...] op
ze af lijkt te komen, zich lijkt te ontrolllen zoals zo'n decor dat men telkens opnieuw
voorbij kan laten gaan’ (p.72). Dergelijke passages komt men meermalen tegen: het
gevoel van eigen onbeweeglijkheid en het landschap dat voorbij trekt. De tijd is
dood, alles staat stil en bestaat gelijktijdig. De Geschiedkundige notie heeft geen
enkel bestaansrecht meer.

Vrede
Zoals ik eerder al aangaf spelen de beschreven chaos en instabiliteit niet alléén in de
oorlog. De oorlogsomstandigheden onderstrepen deze toestand slechts.
Ná de oorlog heerst het gevoel dat alles weer aan elkaar geplakt is zonder littekens
achter te laten; de wereld was een moment ontbonden, gebroken - maar nu is rust en
orde weergekeerd. Althans in de hoofden van de mensen die zich deze illusie laten
welgevallen, zoals de vader van George die zich weer in slaap kan laten sussen door
de vertrouwde woorden: ‘Nu kan hij ongetwijfeld weer beginnen erin te geloven, ze
zorgvuldig uit te drukken, ze elegant te ordenen de ene na de andere, betekenisloos,
welluidend en hol, in betekenisloze, welluidende, gepaste en eindeloos geruststellende,
elegante frasen, net zo effen, net zo gepolijst, net zo versteend en net zo weinig solide
als het spiegelend wateroppervlak dat bemantelt, kuis verbergt...’ (p.232). De
‘verraderlijke wereld [is] weer onschadelijk, vertrouwd, bedriegelijk’ (p.234). De
vader klampt zich vast, zijn woorden verschaffen hem een soort beschermende cocon.
George zelf prikt hier nu doorheen. De laatste regels van de roman klinken als een
soort dreigende belofte voor alle tijden. Of het nu om oorlogssituaties gaat of om
uiterlijk stille en schijnbaar ordelijke tijden; de eenheid, stabiliteit en rust blijven
illusie: ‘de wereld [is] stopgezet gestold brokkelt af slaat de hand aan zichzelf stort
beetje bij beetje in stukken in elkaar als een verlaten, onbruikbaar bouwsel dat
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overgeleverd is aan het incoherente, onverschillige, onpersoonlijke en vernietigende
werk van de tijd.’ (p.314).

Retoriek
De tijd staat stil. Dat wil zeggen: ze keert telkens weer zodat zowel lineariteit als
chronologie doorbroken worden. Doordat de tijd stil staat, staat de wereld stil. De
enige functie van de tijd is dat zij vernietigt, chaos veroorzaakt, zin onttrekt, harmonie
en heelheid ontmaskert. Aan die continue verstorende werking is met geen enkele
illusie te ontkomen. Er is geen houvast. Of toch? Al is het nóg zo'n onzekere wereld
die Claude Simon ons, niet alleen in La route des Flandres maar in al zijn romans,
biedt - toch vormen zij een mal waarin hij de, een wereld giet. Simon vertelt het
verhaal van zijn wantrouwen ten opzichte van, maar tegelijkertijd zijn fascinatie voor
taal. Hij toont de ontoereikendheid van woorden ín woorden aan. Het is aan de lezer
te ontdekken dat Simons ingewikkelde manier van zeggen geen holle retoriek is,
maar betekenis schept en verdiept. Geen eenvoudige opgave. Wel éen die de moeite
waard is.

Eindnoten:
* De vertaling van de citaten uit het Frans is van mij, LS. De paginanummers verwijzen naar
Claude Simon, La route des Flandres. Les éditions de Minuits. Paris, 1960.
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recensies
Hector Malot, Alleen op de wereld
Als Keesje een voetbal heeft (f 36,95 Lammerts & van Buuren) met daarop de
handtekening van Marco van Basten (echt waar), is dat voor Keesje een bezit om
voor te vechten. Als er op een dag een zware verhuisauto over zijn bal rijdt en de
lege platte voetbal aan het hete asfalt vastgeplakt laat (het is zo'n uitzonderlijk warme
augustusmiddag), is Keesje weken ontroostbaar. Of neem nu Karel. Zeven jaar. Olijk
en mollig gezichtje. Gisteren uit het ziekenhuis gekomen na een geslaagde
oogoperatie. Karel kan voor het eerst van zijn leven zien. Als Karel achter de eerste
voorjaarsvlinder het huis uit fladdert en pardoes het kanaal in loopt waar hij door
een wrede schipper wordt uit gevist en in een donker scheepsruim wordt opgesloten,
waar hij nooit meer uit mag omdat hij er altijd de immense wanden en de vloer moet
schrobben, als dit gebeurt (en deze dingen gebeuren), dan zou een mens toch in de
war raken?
Maar gelukkig zijn er ergere dingen, sprak de heilsoldate na een leven vol
strijdliederen en dienstbaarheid met soep, zeep en redding.
Deze ergere dingen kunnen we lezen in Alleen op de wereld. Een prachtig
moralistisch werkje van Hector Malot, waarin het verhaal van Remy verteld wordt.
Remy wordt opgevoed door moeder Barbarin. Zij is een vrouw die op kille en
regenachtige winteravonden de koude voeten van Remy in haar handen neemt en
net zolang wrijft tot deze weer warm zijn. Verder veel anijsmelk en knappend
haardvuur. Op een dag gaat de koe in de schuur achter hun huisje dood en is er niets
meer waarmee de arme Barbarin en haar man hun vondeling-kindje kunnen voeden.
Remy wordt verkocht aan de stokoude Vitalis met zijn honden en het aapje
Jolie-Coeur. Wekenlang barst Remy bijkans van verdriet. Alleen de honden bieden
hem 's nachts in debermen langs de weg een beetje warmte. Remy sluit vriendschap
met Capitan, de brutaalste van de vier honden die tijdens de eerste nacht onder de
sterren zijn tranen weglikt en hem zijn natte hondesnoet liefkozend tegen de wangen
vlijt. Vitalis, Capitan, de andere honden, Jolie-Coeur, ze gaan allemaal dood. O
eindeloze herfst, wie nu geen huis heeft blijft de hele winter zwerven. En zo vergaat
het Remy. Toch ziet hij kans om in de barre winter wat geld bij elkaar te sparen. Dit
geld is bestemd voor moeder Barbarin, zodat zij een nieuwe koe kan kopen. Als
Remy na lange jaren van kommernis voldoende geld bij elkaar heeft gespaard en hij
op het punt staat om moeder Barbarin te ontmoeten en haar het geld te geven, wordt
zijn schat gestolen. En zo komt er geen einde aan deze lijdensweg.
Vooral de engelachtige goedheid van Remy, die na zoveel tegenslagen en
ontberingen altijd weer met opgeheven hoofd nieuwe ellende tegemoet treedt is
verfrissend en stemt de lezer goedgemutst. Hierdoor is Alleen op de wereld een boek
dat zich, ondanks de troosteloze uitzichtloosheid die er veelvuldig in beschreven
wordt, goed voor het slapengaan laat lezen. Vooral omdat er in het leven van Remy
iedere keer weer anderen binnentreden die er nog belabberder aan toe zijn. Gelukkig
maar.
Bastiaan Verboom
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recensies
Zijn Geheim
Over Oud en eenzaam van Gerard Reve
In 1978 verscheen Oud en eenzaam, het boek waarmee Reve revanche nam voor zijn
wat wisselende boeken uit het begin van de jaren zeventig, zoals De taal der liefde
en Lieve jongens. Boeken die af en toe hilarische en tragische passages bevatten,
maar verder zo langdradig en taai waren als halfgare spaghetti. Oud en eenzaam is
een hecht gecomponeerd boek, een soort raamvertelling waar binnen het heden twee
keer een lange flashback voorkomt. Kort gezegd gaat het over een man die een door
hem begeerde jongen achtervolgt, deze bespiedt en hierdoor tot zelfreflectie komt.
Hij reist als het ware terug in de tijd, naar cruciale perioden uit zijn leven, en vraagt
zich af hoe hij de man is geworden die hij nu is. Een man anders dan anderen, omdat
hij een ‘geheim’ met zich meedraagt dat zo gruwelijk is dat hij het niet aan die anderen
kan meedelen.
Het begrip ‘geheim’ staat overigens niet alleen in dit boek centraal, maar komt in
veel werk van Reve voor. Bijvoorbeeld in Werther Nieland, of zelfs in de titel van
zijn boekje over Couperus: Het geheim van Louis Couperus. Vaak reppen Reves
helden van een geheim terwijl er feitelijk helemaal niets aan de hand is; ze gebruiken
het woord alleen maar om zichzelf interessant te maken, zoals Elmer uit Werther
Nieland. Of om het leven wat spannender te maken en leegtes te verbergen. Omdat
er achter een geheim dus vaak niets schuilgaat, dient men ook geen pogingen te
ondernemen het te ontraadselen. Een gevleugelde uitspraak van Reve luidt niet voor
niets: ‘Het is goed dat er een geheim is’. Ik weet niet of ze daar in het zuiden op de
universiteit nog steeds woorden tellen, maar ik durf te wedden dat het woord ‘geheim’
een hoge frequentie zal blijken te hebben binnen Reves oeuvre.
Hier is echter wel degelijk sprake van een geheim met inhoud en wij als lezers
delen hierin, al schiet de held daar niets mee op. Het is een geheim dat de
hoofdpersoon, die toevalligerwijze Gerard Reve heet en schrijver is, al bijna zijn
gehele leven als een groot kruis mee moet slepen. De gruwelijke waarheid van het
geheim doet hem veronderstellen dat hij totaal verschilt van de andere mensen en
eigenlijk een soort monster is. Omdat deze waarheid zo schokkend is, kan hij het
geheim niet met die anderen delen, waardoor zijn uitzonderingspositie des te groter
wordt. Bovendien kan hij er op die manier natuurlijk nooit achter komen of er wellicht
- ergens op de wereld - nóg iemand is die met hetzelfde worstelt. De roman zou dus
net zo goed Alleen op de wereld kunnen heten, maar er is helaas al een boek met die
titel.
Wat is dat geheim dan verdorie! hoor ik u denken. Ik kom zo bij u. Het geheim
gaat terug tot de vroegste jeugd van de held en stamt uit de tijd dat hij met zijn ouders,
die tot de communistische partij behoorden, naar een communistisch zomerkamp
ging. Flashback! In dit kamp worden voornamelijk lezingen gehouden, die door de
jonge Gerard worden bijgewoond. Een ervan maakt op hem een grote indruk, namelijk
een verhaal over brute martelingen van weerloze ‘communistische kameraden’ door
‘kapitalistische beulen’. Opmerkelijk is, dat de slachtoffers vaak jeugdig zijn en dat
de martelingen vaak een seksueel aspect hebben. Deze gedetailleerde beschrijvingen
verwarren Gerard, omdat ze zijns ondanks lustgevoelens bij hem oproepen. Het gaat
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zelfs zover dat hij zelf wel die communistische kameraadjes zou willen martelen,
om ze dan vervolgens te troosten. Dat wel. Hij beseft ook wel dat dit geheel tegen
de principes van de klassenstrijd indruist en dat hij het nooit aan iemand zal kunnen
vertellen.
‘De communistische pornografie heeft mij besmet met een gepreoccupeerd heid
met wreedheid [...] Sadistische tafrelen van kerkers en verhoren zouden voortaan in
mijn verbeelding onveranderlijk elke gewaarwording van seksuele lust vergezellen,
en alleen door deze tafrelen op te roepen of toe te laten zou ik - of ik nu in
eenzaamheid dan wel in de armen van een vrouw of een man de liefdesdaad bedreefmijn drift de verzadiging kunnen doen bereiken.’ (pag. 163). Een illustratie hiervan
vormt zijn verhouding met een actrice in Engeland. Flashback! Eigenlijk houdt hij
niet echt van haar en kan hij haar en zichzelf alleen seksueel bevredigen door aan
martelingen te denken en aan de mannen met wie zij vermoedelijk het bed heeft
gedeeld. Dit alles stemt hem steeds treuriger; hij realiseert zich steeds meer dat hij
een ‘man voor mannen en jongens’ is. De relatie is dan ook geen lang leven beschoren.
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Het geheim zal nooit geopenbaard kunnen worden, maar al vroeg in zijn leven ontdekt
Gerard dat hij wellicht toch geestverwanten heeft; al zal de communicatie met hen
nooit langs directe lijnen verlopen, maar verpakt zijn in coderingen. Als hij ontredderd
het zomerkamp verlaat, komt hij een jongen tegen die hem meeneemt naar een
haventje, waar de pedofiele Appie bootjes verhuurt. Dat er iets eigenaardigs is met
deze Appie dringt langzaam maar zeker tot hem door. Appie laat hem namelijk een
boek zien dat hem de rest van zijn leven bij zal blijven, omdat het te maken heeft
met zijn vreselijke geheim. Hij herinnert het zich als Jongens en zeilen; het bevat
veel foto's van vrolijke jongens in korte, strakke broekjes. ‘Ik begreep niet, en kon
toen ook niet begrijpen, dat het boek er een was, dat over iets heel anders handelde
dan het voorgaf: [...] een boek van een mededogenloze, brute en schaamteloze
onkuisheid: het eerste zelfstandige naamwoord van de titel had alles, het tweede
hoegenaamd niets met de inhoud te maken.’ (pag. 212/13).
Een echte geestverwant lijkt tegen het einde van het boek de achtervolgde jongen
te zijn in het verhaal dat zich in het heden afspeelt, waarmee de roman dus mooi rond
wordt gemaakt. Eind goed, al goed? Neen. Een directe confrontatie met de jongen
loopt namelijk uit op een fiasco, omdat deze niets van Gerard moet hebben. Dan
verschanst onze held zich weer op de zolder, vanwaar hij de jongen al eerder heeft
bespied en moet lijdzaam toezien dat de jongen - dichtbij en toch zo ver weg - het
met ‘zichzelve’ doet. ‘De jongen had een geheim, dat misschien wel alles te maken
had met het mijne, maar hij zou het mij nooit te kennen geven en nooit zou hij,
vrijwillig, in mijn bijzijn, zich aan mij tonen zoals hij het nu deed. Hij had mij
buitengesloten om met dat geheim alleen te zijn.’ (pag. 265).
Dichtbij en toch zo ver weg, zou een dominee nu met trillende stem en opgeheven
armen herhalen, om de tragiek van de parabel des te sterker door te laten dringen tot
zijn gemeente. Eindelijk eindelijk lijkt de held iemand gevonden te hebben die
eenzelfde geheim koestert als hij, maar de persoon in kwestie wenst het niet met hem
te delen. Een dom inee zou de parabel in deze fase betrekken op de mensheid in het
algemeen en waarom zouden wij dat niet doen? (Al was het alleen al omdat wij graag
dominee spelen.) Is het niet zo dat iedereen uiteindelijk gedoemd is om alleen te
blijven met zijn/haar geheim? (Wat het ook is, iedereen heeft wel iets te verbergen.)
Ook al is er bij wijze van spreken om de hoek iemand die met hetzelfde worstelt?
Eigenlijk is het wel goed dat er geheimen zijn, anders zouden zulke boeken niet
geschreven worden. En dat zou pas echt tragisch zijn.
Henk Hardeman
N.B. De paginanummers verwijzen naar de eerste druk uit 1978.

Het lijden van de bleke jongeling
Recensie in het archief gevonden
Piet Paaltjens, Snikken en grimlachjes. Academische poëzy door Piet
Paaltjens. Schiedam, Uitgeverij H.A.M. Roelants, 1867.
Een allermerkwaardigst werkje brengt ons uitgeverij Roelants uit Schiedam. Snikken
en grimlachjes heet het boekje dat de redactie mij ter bespreking aanbood. De
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academische poëzy in de bundel werd verlucht door de heer J.F. Droeve en is voor
ons ingeleid door F.H., achter welke letters de heer François Haverschmidt, predikant
te Schiedam, schuil gaat. Haverschmidt vertelt het droeve verhaal van de overleden
dichter en begint daarmee aldus: ‘Er zijn levensgeschiedenissen, die zich uiterst
moeilijk laten schrijven [...] Van al zulke levensgeschiedenissen is die van Piet
Paaltjens de onbeschrijfelijkste. Men weet haast niets van hem, en wat men nog van
hem weet, dat is hartverscheurend.’
Moedig tracht Haverschmidt in zijn ‘Levensschets’ desalniettemin Paaltjens'
levensloop voor ons, lezers, te schetsen. Welk een droefenis is het, waarvan
Haverschmidt veronderstelt dat ze onze lectuur van de verzen verlevendigen kan!
Laat ik er niet omheen draaien. Het is mijn stellige overtuiging dat het openbaar
maken van een ongeluk als
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dat van Paaltjens geen enkel doel dienen kan. Ik acht het verwerpelijk dat de jeugd
van vandaag geconfronteerd wordt met een vers als:
Wel menigmaal zei de melkboer
Des morgens tot haar meid:
‘De stoep is weer nat.’ Och hij wist niet,
Dat er 's nachts op die stoep was geschreid.
Nu, dat hij en de meid niet wisten,
Dat was minder; - maar dat zij
Er hoegenaamd niets van vermoedde,
Dat was wel hard voor mij.

Ziet u: dat deze dichter met zijn geschrei de meid van haar werk houdt, dat is
totdaaraantoe. Erger is echter dat hij zich om zijn nachtrust helemaal niet schijnt te
bekommeren! Welk een frisse arbeid zal

ij 's anderendaags leveren. Ha!
En trouwens: de onnozele hals van een melkboer zou er ook beter aan doen zijn
werk voort te zetten, in plaats van zijn tijd te verdoen met babbelzieke praatjes met
de meid!
Zo zijn alle verzen. Paaltjens, de ongelukkige, wordt aan ons voorgesteld als een
studievriend van Haverschmidt. Te Leiden troffen de studenten elkaar. De
‘raadselachtige jongeling’, zoals Haverschmidt de bleke dichter noemt, woonde er
boven een bidder. Op de kadans die werd voortgebracht door de op de lijkkisten
kloppende hamer van deze bidder schijnt Paaltjens zijn verzen te hebben gerijmd.
Haverschmidt schrijft meelevend: ‘Spoedig werd het mij duidelijk, dat Paaltjens
ongelukkig was. [...] Alle pogingen hem op te vrolijken bleven vruchteloos. Hij
scheen een instinctmatige afkeer te hebben van goedronde pret. Ontzaglijk kon hij
zuchten, zelfs afschuwelijk grijnzen, als er een daverend gelach onder [de andere
studenten] opging.’
De verzen in het bundeltje ‘academische poëzy’ verschenen eerder in de
afleveringen van de Leidse studentenalmanak. Een aantal archaïsch aandoende
woorden zijn van hun oud cachet ontdaan, waardoor godzijdank een deel van het
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leed van de bleke dichter minder doorvoeld lijkt. Zo wordt ‘meir’ gespeld als ‘mee’,
het zoetelijke ‘bloempjens’ wordt ‘bloempjes’, ‘warelt’ wordt ‘wereld’ en zo nog
een enkele verandering meer. De moderniseringen die Haverschmidt doorvoerde
doen echter niets af aan mijn uiteindelijke beoordeling van de verzen. Ik blijf mijn
twijfels behouden bij leed als het volgende:
Wij zaten met ons vieren
In den tuin van de sociëteit.
‘Kijk jongens!’ riep Sand, ‘wat passeert daar
Een eeuwig knappe meid.’
‘Ja’, zei Kaai, ‘dat's een pracht van een meisje!
Zoo zijn er geen twaalf in 't land!’
‘Ik hoor’, zuchtte Haas, ‘ze is in stilte
Geëngageerd met een luitenant.’
[...]
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Sinds ik weet, dat een luitenant in stilte
Mag bluffen op háár bezit,
Zien mijn vroeggeknakte wangen
Onherroepelijk marmerwit.

Wat denkt de marmerwitte dichter eigenlijk? Een van de twaalf mooiste meisjes in
het land! Geen wonder dat zij zich met de luitenant engageert. Wellicht, als Paaltjens
zich eens fris gekapt en ferm op pad begaf; wanneer hij het muf terras van zijn
sociëteit eens verliet - misschien dat hij dan de aandacht van een dame kreeg. Neen,
de dichter verkiest te wenen. Al zijn plichten en taken laat Paaltjens in de steek voor
het gezwelg in zijn ‘overromp'lend liefdesleed’, maar hij lijdt eronder dat de wereld
hem op haar beurt laat vallen. Gelijk een bitterzoete traan. Jacoba, de aangeroepene
uit het vers ‘Aan Jacoba’, heeft dan ook groot gelijk, wanneer ze uit de hoogte op
de jeremiërende dichter neerziet:
Maar nauw waag ik het, te kikken
Van mijn hard poëtenlot,
Of meedoogenlooze spot
Vuurspuwt uit uw donkre blikken.

Lezer, ware het niet beter eens fiks te lachen, wanneer wij de verzen van Paaltjens
ter hand nemen? Welk een buitengewoon droeve kerel. Laten wij hopen dat zijn
gemoed altijd door zijn generatiegenoten curieus gevonden zal worden. Want waar
gaat dat heen, wanneer zijn tranen als een virus blijken te zijn, waardoor de jeugd
van vandaag besmet dreigt te worden... Ik ben daar bang voor, lezer.
Er hangt een luchtje om Haverschmidts uitgave. Wat moeten wij aanvangen met het
leed van dit jongmens? Het leidt tot niets dan verwerpelijke droefenis: de dichter
verspreidt een walm van gruwelijke passiviteit over onze jongeren. Laten wij hopen
dat zij die voor hen verantwoordelijk zijn de wijsheid op kunnen brengen andere
lectuur aan de jeugd aan te bieden. Wat ik - die veel gelezen heb - onmiddellijk
doorzie, dat zouden onze jongelingen wel eens kunnen misbegrijpen.
Ik zie het als mijn taak een veronderstelling over de Snikken en de Grimlachjes
hier openbaar te maken. Doe ik dat niet, dan kan dit werkje onder de jeugd tot grote
verloedering leiden. Haverschmidt schrijft in zijn inleiding dat hij de verzen van zijn
vriend Paaltjens uitgeeft. Moeten wij dit geloven, lezer?
Mystificaties als deze kent onze literatuur vele. Wie is er niet, nog zo recent,
aanvankelijk voor een poosje door de goede Droogstoppel op het verkeerde been
gezet? Hoeveel manuscripten vond men niet, en waar zullen niet nog allemaal
manuscripten gevonden worden, in de toekomst? In bureaulades? linnenkasten?
vestzakken? Geloof het niet, lezer: men neemt u in het ootje!
Ik schreef het al: er zit een luchtje aan deze jongelingenpoëzie. Ga ik dan te ver
wanneer ik de herkomst van Paaltjens in de domineespastorie van Schiedam situeer?
Lezer, zulk een leed kan toch slechts in de fantasie van een predikant bestaan! Wees
gerust: deze Paaltjens is een hersenschim. De wereld is mooi, dat kan geen bleke
dichter verstoren.
Eelco Verwijs
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Meet me bij mijn leven - daarna is het te laat
Over Uitnodiging voor een onthoofding van Vladimir Nabokov. (De Bezige
Bij, 1991).
‘“Ik doe nog niets,” zei M'sieur Pierre met een bijklank van hijgende inspanning’.
Wat doet M'sieur Pierre nog niet? Het antwoord is eenvoudig en raadselachtig: haal
van het woord ‘bijklank’ de vier letters af die samen het geluid vormen van een nek
die breekt, of in dit geval gebroken wordt. De drie letters die over blijven vormen
de toekomst voor een ter dood veroordeelde. Dit raadsel is helaas niet van mij
afkomstig, maar van Nabokov zelf.
De toekomst van een ter dood veroordeelde is eenvoudig: er komt een einde aan
het bestaan, op een van te voren vastgesteld tijdstip (‘een grote luxe, maar
welverdiend’). De hoofdpersoon van dit boek krijgt echter niet te horen wanneer dit
tijdstip zal zijn; een kwelling voor de ter dood veroor-

Vooys. Jaargang 10

246
deelde, een lust voor de lezer. Dit soort grappen en nog vele andere mooie grappen
vormen Uitnodiging voor een onthoofding (1959).
Uitnodiging voor een onthoofding is een boek gebaseerd op een politiek verleden,
spotten met Freudiaanse theorieën en Kafkaiaanse beschrijvingen. Voor deze tijd is
dat echter niet meer relevant. Uitnodiging voor een onthoofding moet je dus niet
gaan lezen om politieke situaties beter te begrijpen, daarvoor kun je beter bij andere
boeken te raden gaan. Kafka zelf heeft meer verstand van beschrijvingen dan Nabokov
en met Freud wordt vandaag de dag al veel te veel gespot. Nabokovs roman kan
gelezen worden door iemand die het boek in de tijd van uitgave wil plaatsen, maar
het beste kan je het boek lezen als je goede, mooie en nog steeds actuele humor wil
lezen.
Humor is bijvoorbeeld al te vinden in de tien geboden voor de gevangene, waarvan
er één als volgt luidt: ‘Het is wenselijk dat de gedetineerde geen nachtelijke dromen
heeft, of die, ingeval hij ze wel heeft, onmiddelijk zelf de kop indrukt, zo hun inhoud
onverenigbaar is te achten met de omstandigheden en status van de gevangene, zoals:
magnifieke landschappen, uitstapjes met vrienden, maaltijden in familiekring, of
sexueel verkeer met lieden die in het dagelijks leven en in wakende toestand genoemd
individu nimmer in hun nabijheid zouden velen, weshalve genoemd individu bij de
wet schuldig zal worden geacht aan verkrachting.’ Kortom, humor tot in de puntjes.
Mensen die geen Russisch kunnen, zijn echter ook nog zeer afhankelijk van de
vertaling. De eerste vertaling in het Nederlands kwam voort uit het Russisch. De
grap met de bijl toont het belang van een vertaling duidelijk aan. In de uit het Russisch
vertaalde bijlengrap staat: ‘“Cincinattus wat ben je toch klein; als het bijltje valt zul
je nog kleiner zijn!”’. Best leuk, maar beter klinkt: ‘“Neem het woord bijklank,” zei
Cincinattus zwager, de grapjas, tegen hem. “En haal daar het woord knak van af. Ja,
beste vriend, je hebt je aardig in de nesten gewerkt.’ Briljant! Maar ook dank aan de
vertaler. De uit het Engels vertaalde roman leest soepeler dan de Nabokov uit het
Russisch vertaald.
Het is moeilijk om een boek vol sinistere grappen tot een goed einde te brengen.
Sorry, maar ik kom met nog een grap; Nabokov is erg prettig om te citeren. Hij
beschikt over echte ‘boekentaal’: ‘“Diomedon, nu laat je die kat met rust,” zei Marthe.
“Je hebt er gisteren al een gewurgd, elke dag een is te veel. [...] Toen kwam hij
[Rodion, de cipier], [...], met stoffer en blik terug om de dode kat op te vegen die
plat onder een stoel lag.’ In Nabokovs tijd moesten boeken nog een einde hebben en
Nabokov is er dan ook in geslaagd om zijn boek op stijlvolle wijze te eindigen. Waar
Cincinattus heen gaat, staat geheel open. Zeker is wel dat de indertijd Freudiaanse
(?) oplossing dat alles maar een droom was, geen recht doet aan het boek.
Veel valt er verder niet aan toe te voegen. ‘Mijn woorden krioelen steeds in een
kringetje rond’: wat een prachtig boek.
Toef Jaeger
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Met dank aan de golfoorlog1.
Toef Jaeger
Meegesleurd in de maalstroom van deze oorlogstijd, eenzijdig
geïnformeerd, zonder enige distantie van de grote veranderingen die zich
reeds voltrokken hebben of zich beginnen te voltrekken, en zonder een
vermoeden hoe de toekomst eruit zal zien, weten wij zelf niet meer hoe de
toekomst eruit zal zien, weten wij zelf niet meer welke betekenis wij moeten
hechten aan de indrukken die zich aan ons opdringen en welke waarde
aan de meningen die wij ons vormen.
S. Freud, De ontgoocheling van de oorlog
Goddank (of Allahdank, wie zal het zeggen??2.) brak vorig jaar de golfoorlog uit.
Mijn generatie gaat al generaties lang gebukt onder schuldgevoelens van
niet-wetendheid: wij hebben de oorlog niet meegemaakt. Maar... ook wij hebben nu
een oorlog van nabij gezien: levensinzicht was ineens daar.
Door het verkregen levensinzicht zal uit deze oorlog over een jaar of twintig ook
veel moois bloeien. Boeken vol over opgelopen trauma's, bijvoorbeeld: ‘Ik was acht
maanden toen de golfoorlog uitbrak. Dit heeft een stempel gedrukt op mijn verdere
leven: mijn moeder stopte met het geven van borstvoeding uit angst voor een
olieboycot’. Een afgesloten nationale cultuur zal bovendien, in de werelden die
betrokken waren bij de golfoorlog, niet meer mogelijk zijn, behalve natuurlijk als
kunstmatig provincialisme en geforceerde romantiek.3.
Nog indrukwekkender zullen echter de interpretaties zijn van deze golfverhalen.
Veel heen en weer gebabbel. Totdat iemand de fonologische equivalentie tussen
‘Saddam’ en ‘Satan’ ziet en zo de sleutel biedt voor de definitieve interpretatie. Voor
literatuurwetenschappelijke studies zal er een vruchtbare bodem te vinden zijn inzake
semantische olie-, slag- en mijnvelden. Zover is het echter nog niet en we moeten
het vandaag de dag stellen met de berichtgeving in de kranten, toch ook vol spanning
en romantiek en wellicht Freudiaanse interpretaties.
Niet getreurd, ook uit de kranteartikelen is wat interessants te halen op interpretatief
niveau. Zo zijn de kranteartikelen modernistisch, de meeste verslaggevers zijn
namelijk kosmopolieten. De artikelen lijken van realistisch-romantische opzet, maar
elke keer eindigt het artikel in een modernistische twijfel: de verslaggever weet zelf
ook niet hoe het aflopen moet en laat dit geheel over aan de lezer.
Dankzij de verhalen in de kranten is bovendien niets onmenselijks ons meer vreemd.
Neem nu bij voorbeeld Bush. Deze integere man, vader van de wereld, staat volgens
het Algemeen Dagblad elke dag tussen vijf en half zes op, ‘haalt de krant van de
deurmat en leest die dan, samen met Barbara, in bed’. ‘Terwijl het ultimatum
verstreek, droomde George Bush misschien wel van Sinbad of Sheherazade, die
Bagdad in hun dagen een heel wat charmanter aanzien gaven’.4. De president is
eenzaam, droomt en is dus een mens. Alle Amerikanen blijken menselijk te zijn, zo
ook James Baker, wanneer deze Van den Broek belt: ‘In de slaapkamer van huize
Van den Broek te Wassenaar gaat woensdag om half twaalf de telefoon. Het is James
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Baker. Of hij zijn ambtgenoot wakker maakt, informeert hij rustig en vriendelijk.
“Nee”, luidt het antwoord.’5.
Wellicht zullen oplettende lezers (hallo, welkom) opmerken dat hier niets spannends
en/of romantisch aan is. Dit klopt, sterker nog het beeldende van deze berichtgeving
is zelfs onromantisch en zeer onsmakelijk. Meer kans op romantiek biedt het verhaal
van de vluchtelingen die genoodzaakt zijn dagenlange familiewandelingen te maken
om zo in Turkije op vakantie te kunnen (de infrastructuur was er in Irak tijdens de
golfoorlog slecht aan toe), terwijl Bush slaapt, Baker zijn kennissen belt en Van den
Broek slapeloze nachten meemaakt; beschrijft De Volkskrant op boeiende wijze haar
personages:
‘Op ruime afstand van de bewoonde wereld staat in een besneeuwd berglandschap
een log grijs gebouw van enkele verdiepingen. Alleen zij die over voldoende middelen
beschikten om een gids te betalen die hen door de barre bergachtige grensstreek
loodste, wisten hun oord te bereiken. Bedra-
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gen van duizend dollar per persoon waren geen uitzondering vertellen ze. Er zijn
ook hele gezinnen over de bergen naar Turkije gekomen; hetgeen een dure grap zal
zijn geweest. Iskander Abdullah Hebib (28), zijn vier jaar jongere vrouw en hun vier
jonge kinderen waren zeven dagen onderweg. Het jongste kind was toen net drie
maanden oud. Hun eten raakte op. De één na jongste had namelijk kruimeltjes
geworpen om verdwaling te voorkomen. Hun water raakte op. Uitgeput kwamen ze
aan, waarna het lange wachten in het opvangcentrum begon en ze een lang en
ongelukkig leven tegemoet gingen, in onzekere toestand.’
Zelfs bij de minst emotioneel beladen lezer (hallo, hartelijk welkom) moet dit toch
gevoelens oproepen. De lezer wordt emotioneel geraakt en welke krant hiertoe het
beste in staat is zal nader receptie-onderzoek moeten aantonen.
Naast modernistische en romantische verhalen zijn ook science-fiction-verhalen
tijdens de oorlog zeer in trek. Zo is Saddam volgens een Egyptisch

‘De jonge Freud’

personage in De Volkskrant een monster zonder herseninhoud. Het universum wordt
dus bedreigd. Starwars-opperhoofd Bush trekt ten strijde tegen het kwaad. De
Telegraaf gaat echter het meest overtuigend met science-fiction om. Achttien januari
weet De Telegraaf te melden dat ‘zeker een van de Iraakse raketten was voorzien
van een chemische lading’ en een tegenaanval letterlijk in de lucht zit: de Isralische
piloten zijn ‘rond een uur of twee vannacht’ vertrokken.6.
Nog meer door science-fiction beïnvloed, lijken de Irakezen zelf te zijn. Met name
hun berichtgeving is ‘lachwekkend’ (intertekst Schwarzkopf). Deze voorgekauwde
situaties zijn jammer voor onze generatie, maar nog meer voor de toekomstige
generatie: een zwart-wit beeld, waar alleen flatcharacters uit voort kunnen komen.
Zo zijn daar: Bush, Baker, Lubbers en de verslaggever van CNN die overigens de
geweldige bijbelse intertekst ‘Holy cow’ tot zijn beschikking heeft. Verder zijn er
inzake de goeden de Koeweities, die in travestie hun land moeten bevrijden: Koeweit
was in de oorlog plotseling een vrouw geworden, verkracht en vernederd door
Saddam. Van ontwikkeling zal geen sprake zijn; ieder zijn rol staat vast. Dit is maar
goed ook, Saddam blijft namelijk de verliezer; de Koerden ook, maar dan anders.
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De berichtgeving is wel sensatie belust, tegelijkertijd weet iedereen dat
sensatie-verhalen natuurlijk niet chic zijn. De kranten hebben veel lezers, hetgeen
tekenend is voor de literaire waarde: hoe minder lezers, hoe hoger het niveau van
het gelezene (zoiets heb ik althans ooit gelezen). Het proza en de poëzie over de
golfoorlog zal nog even op zich laten wachten. De golfoorlog was helaas ook nog
vrij kort en daardoor zullen minder ervaringen opgedaan zijn: de tijd zal het (??)
immers leren, wordt vaak als wijsheid verkocht. Wil de golfoorlog dus toch nog zijn
vruchten dragen in de toekomstige literatuur dan is het noodzakelijk om vandaag de
dag al te komen met een boeiende interpretatie van de oorlog zelf. Generaties na mij
kunnen dan terugvallen op de beschouwing van de oorlog: dit artikel zal als tijdsbeeld
kunnen fungeren.
Laten we bij het begin beginnen: toen de mens besloot de blik van de aarde af te
wenden en rechtop te gaan lopen, ontstond het schaamtegevoel. Oftewel met het zich
oprichten van de mens heeft het noodlottige cultuurproces een aanvang genomen.
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Dit cultuurproces ging al in den beginne gepaard met een inperking van driften (hallo,
lezer twee). De uitvinding van het vuur kan als begin van een beschaving gezien
worden. Aanvankelijk, zo beschrijft Freud, had het vuur een mooie, maar nog niet
erg nuttige rol: de oermens die met vuur geconfronteerd werd, doofde dit elke keer
met zijn urine. ‘Het doven van vuur door urineren [...] was zoiets als een sexuele
handeling met een man, een genieten van mannelijke potentie in de homosexuele
wedijver. De eerste die van deze lust afzag en het vuur spaarde, kon het meenemen
en het zich ten nutte maken.’7. Het civilisatieproces begon zich nog verder te
ontwikkelen.
Vandaag de dag heeft de mens echter nog steeds zijn driften: zelfbehoud (liefde)
en destructie. Helaas (??) kan de ene drift niet zonder de andere. Zo is in navolging
van de theorie van Freud de houding van Saddam en de reactie van Bush terug te
vinden in de driftenleer. De houding van Saddam is tweeledig te verklaren. Het
individu (als er hier sprake is van een individu, oftewel twee vraagtekens) behoudt
als het ware zijn eigen leven, door vreemd leven te vernietigen. Zo heeft oorlog
eigenlijk maar één functie, weliswaar nooit uitgesproken ten tijde van de oorlog zelf:
de lust tot agressie. Alle motivatie eromheen is schijn; belangen worden gehanteerd
omwille van de eigen hartstochten. De golfoorlog werd bovendien al gauw een heilige
oorlog. Volgens Freud zijn religieuze behoeften terug te brengen tot infantiele
hulpeloosheid. Het zoeken naar God is een zoektocht naar een vader. De hulpeloosheid
roept het verlangen naar een beschermeling op. De vader kan de rol van beschermheer
vervullen (bij afwezigheid van God). De rol van Bush zou in deze oorlog de rol van
een vader voor Saddam moeten vervullen. Wellicht is er hier sprake van een Verloren
Zoonrelatie in modernistisch kader, maar dit uiteraard weer voor latere tijden,
afhankelijk van golfoorloginterpretaties.
In een brief aan Einstein schrijft Freud: ‘alles wat de cultuurontwikkeling bevordert
werkt ook tegen de oorlog.’8. Cultuurontwikkeling houdt driftinperking in, en dat
weet Saddam nu ook. De huidige conventie over vrijheid is simpel. Allen die geschikt
zijn om in een gemeenschap te leven, mogen niet het slachtoffer worden van bruut
geweld.
Inperking van driften zou dus volgens Freud tot cultuurvorming leiden. Deze zich
steeds verder ontwikkelende cultuur zou uiteindelijk het einde van oorlog betekenen.
Tegelijkertijd is de mens afhankelijk van twee driften: liefde en destructie. Wanneer
er echter geen oorlog meer zal zijn, zal er ook geen destructie zijn. Liefde en destructie
vormen de mens en de mens vormt daarop weer de cultuur.
Freud heeft het misschien niet helemaal begrepen: hij weet niet wat cultuur is of
snapt zijn eigen theorieën in zake driften niet. Het eerst geopperde lijkt het meest
logisch. Elke wetenschapper die zich namelijk buigt over cultuuraspecten en deze
gedachten ook nog op papier zet, gaat de mist in. Ik houd het dus kort.
Wanneer er geen sprake meer zal zijn van driftimpulsen, zal er geen oorlog meer
zijn volgens Freud, en dus geen vernieuwende literatuur(studies). Even afgezien van
oorlog is het te hopen dat het nooit zo ver zal komen. Geen ellende betekent geen
liefde. Zonder deze twee basiselementen zullen er geen traumatische boekjes inzake
oorlog, borstvoeding en andere liefde gemaakt worden. De hieraan verbonden
interpretaties, promoties en dergelijke vervallen dan eveneens. Kortom een cultureel
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gemis en een hogere werkeloosheid, want wat moeten deze promoverenden op straat??
Zonder oorlog geen cultuur. Dus nogmaals: met dank aan de golfoorlog.
Parijs 1992

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Geen enkele oorlog is groot genoeg om met hoofdletters te worden geschreven.
Twee vraagtekens, omdat het hier wellicht om meerdere vragen gaat.
Volgens Menno ter Haveman, in De Volkskrant.
‘Bush neemt enorme gok’, in Algemeen Dagblad 17-01-91.
‘De meeste minister draaien zich nog eventjes om’, in De Volkskrant 18-01-91.
‘Raketaanval op Israël’, in De Telegraaf 18-01-91.
S. Freud, ‘Het onbehagen in de cultuur’, in: Cultuur en religie 3, pag. 113.
S. Freud, ‘Waarom oorlog’ in: Cultuur en religie 3, pag. 195.
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Kritische liefde
Viivi Luik en het nieuwe Estland
Marianne Vogel
Van potloden houd ik werkelijk,
ja, van het Estse volk en van potloden.
Door de witte sneeuw loopt plots een lijn,
een potloodstreep.

(Uit het gedicht Beroep van Viivi Luik)
Wie net buiten de oostelijke stadspoort van de middeleeuwse, ommuurde binnenstad
van Tallinn de tram neemt, ziet na een paar verweerde asfaltstraten rechts een al even
slecht onderhouden flat staan. Via een troosteloos halletje met postbussen en een
riskant verblijf in een onwaarschijnlijk gammele lift, zoals je die in alle flats in
Estland ziet, maar waarvan ik nog nooit heb meegemaakt dat ze niet functioneren,
belandt men bij de voordeur van de schrijfster Viivi Luik en haar echtgenoot.
Daarachter ligt een ander universum. Het ruikt er prettig, er staan mooie meubels,
overal hangen schilderijen en aquarellen van bekende Estse schilders, en het welkom
is allerminst troosteloos.
Sinds de onafhankelijkheid van augustus 1991 klagen in Estland - zoals overal in
Oost-Europa - alle kunstenaars over een probleem waar men zich bij ons allang bij
neergelegd heeft en dat door een onoverzichtelijke hoeveelheid potjes en prijzen
verdoezeld wordt: het wegvallen van de financiële zekerheid. De Estse schrijvers
zijn geshockeerd en verontwaardigd over het feit dat ze met veel moeite een baan
moeten zien te vinden, en hun vroegere vak naar de resterende uurtjes verschoven
dient te worden. Terwijl vroeger iedereen de tijd had om buitenlanders uren op
sleeptouw te nemen en de dagen met uiterst informatieve wandelingen van de ene
vriend(in) naar de andere konden worden doorgebracht, om maar niet te spreken
over de avonden met Armeense cognac, hoor je nu van iedereen: tja, zij
vertegenwoordigt het Finse Culturele Instituut in Estland en zit net in Helsinki, hij
rent heen en weer tussen het ministerie van buitenlandse zaken, het Estse Instituut
en zijn tijdschrift en is notoir onvindbaar geworden, hij zit voor de PEN-club net een
week in Madrid en moet daarna nog naar Kopenhagen, zij is nu secretaris bij de
UNESCO en is alleen 's avonds bereikbaar (maar heeft thuis geen telefoon)... En
wanneer worden de literaire kritieken, korte verhalen, romans, gedichten en
vertalingen dan geschreven? Daar is geen tijd meer voor, en veel uitgeverijen - voor
zover ze niet op de fles zijn - zouden ze niet eens meer willen.
Er zijn, ironisch genoeg, maar een paar kunstenaars die nog kunnen
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Tallinn - de oude stad

doen wat ze onder het Sovjetregime ook deden; omdat ze zo bekend zijn dat ze hun
geld in het buitenland verdienen. Wat de schrijvers betreft geldt dat voor Jaan Kross,
de tweeënzeventigjarige nestor van de Estse literatuur, wiens beroemdste roman,
Keisri hull (De gek van de tsaar) nu ook in Nederlandse vertaling op de markt is
(Prometheus, 1992). En het geldt ook voor Viivi Luik, al zijn er in heel Nederland
misschien zo'n vijfentwintig mensen die ooit van haar gehoord hebben. Maar in
Scandinavië, en ook in Duitsland, doet haar werk het heel goed.
Wat voor dame is het dus, die daar al jaren in die slecht onderhouden flat huist?
Viivi Luik werd in 1946 in Zuid-Estland op het platteland geboren en debuteerde in
1965 als dichteres. Ze publiceerde in totaal negen zeer succesvolle dichtbundels,
waarin de stad en het stadsleven vaak liefdevol beschreven worden. Toen stapte ze
over op proza; na twintig jaar dichterschap verscheen in 1985 haar eerste roman,
Seitsmes rahukevad (De zevende vredeslente). Dit boek, waarvoor Luik in 1987 de
Estse Staatsprijs voor Literatuur kreeg, verscheen onder andere ook in het Duits (Der
siebte Friedensfrühling, Rowohlt, 1991). Eind 1991 werd haar tweede roman, Ajaloo
ilu (De schoonheid der geschiedenis) gepubliceerd. De roman kwam tegelijkertijd
in Finse vertaling uit, de Zweedse, Noorse, Duitse en Nederlandse vertaling zijn in
voorbereiding. De
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buitenlandse kritieken waren over Luiks tweede roman nog lovender dan over De
zevende vredeslente. In Estland zelf heeft haar nieuwste boek veel en controversieel
stof doen opwaaien. Waarom?
Ook de eerste roman van Viivi Luik veroorzaakte al enig gesputter bij haar
landgenoten. De zevende vredeslente gaat over de periode van herfst 1950 tot lente
1951 - de ‘zevende vredeslente’ was in Estland die van 1951. Vanuit het
(autobiografische) ik-perspectief verhaalt Luik recht voor z'n raap over een vijfjarig
meisje, dat met haar moeder en grootmoeder op een boerderijtje in Zuid-Estland
woont, en gezien scènes als de volgende niet bepaald op Shirley Temple lijkt:
Ik werd boos op moeder, gooide mijn benen in de lucht en brulde: ‘Nonnen
en monniken, farao! Nonnen en monniken, farao!’ Ik had die woorden in
een oud schoolboek gelezen en aan elkaar geplakt, en ze bevielen me
buitengewoon. Het waren geheimzinnige, veelbetekenende woorden en
luidkeels gebruld klonken ze bijzonder onheilspellend. Moeder probeerde
me mijn geschreeuw weliswaar te verbieden, maar dat liet me volmaakt
koud. Moeder was afhankelijk van mijn oma en van mijn oom, die haar
moeder en broer waren. Ze at hun aardappels en hun vlees, en bezat aan
geld niet meer dan vijfentwintig roebel. Ze was zeventien jaar ouder dan
ik, en het geld kreeg ze van mijn vader. Dus als ik brullen wilde, dan brulde
ik.
Het tot dan toe nauwelijks beschreven stalinisme zie je alleen door de ogen van dit
zelfstandige, tirannieke meisje. De betekenis van de gebeurtenissen wordt dus niet
uitgelegd, wat de roman voor westerse lezers soms moeilijk in te schatten maakt.
Als het kind bijvoorbeeld stiekem het slachten van het kalfje in de schuur bespiedt,
is dat in haar ogen alleen maar zielig en luguber. Maar omdat de landbouw in Estland
in die jaren gedwongen van privébezit naar sovchozen en kolchozen overgeschakeld
werd, verweerde men zich daartegen door zijn vee te slachten voor men het kwijt
was en de oogsten op het land te laten verrotten. Het kalf moet dan ook gedood
worden omdat er voor hem en zijn moeder allebei niet genoeg voer is. Een ander
voorbeeld is de passage waarin het kind een lege pan tussen een stapel hout in het
bos vindt, voor haar een duistere zaak. Het is haar niet duidelijk dat sommige mensen
in het dorp daar eten in doen om de bekende metsavennad (woudbroeders), het
ondergrondse verzet tegen de inlijving bij de Sovjetunie, te helpen. Ook zit het meisje
vol opgevangen communistische leuzen en propagandaverhalen, die ze vaak op
komische, maar naargeestig serieuze wijze in haar denkbeelden verwerkt. Argeloos
accepteert ze haar tijd, waarin communistisch optimisme en paranoïde controles,
volgzaamheid van de bevolking en verzet naast elkaar staan, en droomt van het grote
Moskou en van het meemarcheren met de Jonge Leninisten. De zevende vredeslente
bevat geen spoor van sentimentaliteit, maar is tegelijkertijd merkwaardig ontroerend
en vol persoonlijke herinneringen.
Voor de Esten was het nieuwe aan de roman dat het geen terugblik op de oorlog
was, maar een boek over de (gruwelijke) vrede
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in de jaren erna, en dat hij niet in een mannen-, maar in een vrouwenwereld speelt.
Eveneens nieuw was het feit dat het stalinisme door de observaties van een klein
kind onthuld wordt - in zo'n mate dat sommigen vonden dat het wat de beschrijving
van de Esten betrof te ver ging. Men vond dat ze te volgzaam afgeschilderd werden,
als een volk dat de omstandigheden grotendeels aanvaardt en er het beste van tracht
te maken, en het kind zou te naïef zijn en te zeer geïndoctrineerd door het
communisme van die tijd. Men had zichzelf liever onaangepaster gezien. Maar Luik
hanteerde nu eenmaal geen eufemismes, ook niet over het kind dat ze zelf was, zodat
haar roman voor haar landgenoten zowel in positief als negatief opzicht een grote
schok werd.
Een dergelijke kritiek op een roman is ook voor lezers die niets van de
Sovjet-context afweten nog makkelijk voorstelbaar en voorspelbaar. Bij de tweede
roman van Viivi Luik, De schoonheid der geschiedenis, lag het met het doorbreken
van taboes gecompliceerder. Ook de roman zelf is gecompliceerder, zowel qua
opbouw als betekenis.
Een naamloze, jonge, Estse dichteres uit Tallinn reist naar een beeldhouwer in
Riga - de hoofdstad van de zuidelijke buurrepubliek Letland - om voor hem te poseren.
Beeldhouwer Lion is een knappe, joodse jongen, en ze worden verliefd op elkaar.
Lion probeert al jarenlang een uitreisvisum te bemachtigen, maar hij heeft zojuist
een oproep voor militaire dienst gekregen, die hij om verschillende redenen eerst
moet zien te ontduiken. Hij onderneemt daartoe een redelijk succesvolle tocht naar
Moskou. Als hij na een paar dagen terug is, vraagt Lion het meisje of ze, als het zover
is, met hem mee gaat naar het buitenland. Maar de jonge dichteres, die net ‘vaag
begint te vermoeden dat je woorden met bloed moet doordrenken om ze invloed te
geven’, schudt haar hoofd: nee. En dan zijn we op de laatste bladzijde van de korte
roman, waarop Lions tante Olga onverwacht in de keuken sterft.
De schoonheid der geschiedenis speelt in 1968, en als je goed rekent blijkt het
meisje op 20 augustus, dus op de dag dat de Sovjettroepen richting Tsjechoslowakije
gaan, naar Riga te reizen. De liefde die zich snel tussen Lion en haar ontwikkelt, valt
in dezelfde tijd als de eerste gevechten in Praag. De slecht aflopende ‘broederkus’
in Praag wordt weerspiegeld in het besluit van het meisje om ondanks alles niet met
Lion mee te gaan naar het buitenland, zodat hun liefde doodloopt. De tekst laat niet
toe dat men deze parallel eenvoudig af kan doen als óf het thema van de
geperverteerde en aangetaste liefde, óf als het opheffen van het kwade door het goede
en schone (de liefde). Behalve dergelijke suggestieve, maar gecompliceerde parallellen
vlecht Luik ook allerlei ambigue beelden van vissen, brandoffers, messen, licht,
engelen, enzovoorts door het verhaal.
Al met al hangt deze roman - veel sterker dan Luiks eerste - van raadsels en
geheimzinnigheid aan elkaar: wat gebeurt er nu precies? Waar, en met wie? En
waarom, en wat is de betekenis ervan? Veel onderdelen van de handeling dringen
pas tot je door nadat je de roman voor een tweede keer gelezen hebt. De werking
van het sovjetsysteem en de vervolging van mensen komen niet al-
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leen inhoudelijk ter sprake, maar worden naar mijn mening tevens in de vertelwijze
gethematiseerd. Iedereen die in de voormalige Sovjetunie geweest is weet dat mensen
geen naambordjes op hun deuren hebben, dat je vaak via binnenplaatsen, poorten,
duistere achteringangen en dubbele portalen bij iemand in huis belandt, dat diensten
via-via geregeld worden, dat het dagelijks leven vol geheimzinnig gedoe zit, dat
niemand ooit zijn naam noemt aan de telefoon. De voorkeur voor vage suggesties in
plaats van concrete feiten is een ingebakken gewoonte, die tot op heden bijvoorbeeld
in de Estse pers nog niet helemaal verdwenen is, tot ergernis van de buitenlanders,
die niet van elk wissewasje op de hoogte zijn. En ook de vertelwijze van Luiks roman
is kennelijk op het principe ‘vage aanduidingen’ gebaseerd.
Behalve de ‘vage aanduidingen’ heb je natuurlijk ook nog de ‘geheimtaal’, die
door veel mensen gebruikt werd. Esten vertelden me dat ze tijdens de driedaagse
coupe van augustus 1991, die achteraf de laatste stuiptrekking van de Sovjetunie
bleek te zijn, direct weer op hun geheimtaal waren overgegaan. Ten overvloede had
de regering de bevolking per radio op het hart gedrukt om vooral aan de telefoon de
dingen niet meer bij hun juiste naam te noemen. Hoe de geheimtaal precies werkt?
Ook die komt in De schoonheid der geschiedenis voor. De eerste beginselen ervan,
die de jonge dichteres bij Lion thuis hoort, luiden als volgt:
Je moet onthouden dat je de woorden ‘boek’, ‘papieren’, ‘document’,
‘koffer’, ‘brief’, ‘mannen’ niet aan de telefoon kunt gebruiken. Een boek
kan verboden zijn, misschien is het zelfs in het buitenland gedrukt; papieren
zijn hetzelfde als een document, maar een document kan altijd vervalst
zijn. Een koffer wijst op het vervoer van dingen van de ene plaats naar de
andere. Maar welke dingen? En van welke plaats komen ze? Een brief
kan zelfs per handpost over de grens binnengebracht zijn. Mannen kunnen
anders denken, want er is reden om dat aan te nemen. Mannen zijn altijd
onbetrouwbaarder dan vrouwen. Voor de zekerheid moet je mannen
vrouwennamen geven en Parijs Kiev noemen en New York Moskou. Maar
‘bij tante’ betekent ‘in Kiev’ en ‘bij oom’ ‘in Moskou’. Je moet niet onnodig
de namen ‘Tallinn’ en ‘Riga’ in de mond nemen. Over boter en eieren kun
je altijd praten. Het is zelfs gewenst. Je mag ook over honden praten, maar
niet over een muilkorf, want een muilkorf trekt nodeloos de aandacht, en
waar is dat goed voor? Over tante Olga, over moeder, de polikliniek, kool
en rode bieten kun je het eindeloos hebben. De kloktijden moeten die van
overdag zijn, want de avond is van nature al verdacht. Om over de nacht
maar te zwijgen - God behoede de nacht.
En het meisje ontdekt dat deze geheimtaal niet alleen voor de telefoon geldt, maar
ook voor de huiselijke conversatie: ‘Ze begrijpt nooit of er gewoon over het kopen
van boter en room wordt gesproken, of dat er noodlottig nieuws over de uitreispapieren
is gekomen.’ Luiks roman lijkt zelf soms net zo'n opwindende concoctie van vage
aanduidingen en geheimtaal. Maar ook als niet alles duidelijk wil worden, kun je je
altijd vasthouden aan de prachtige beelden en poëtische taal die de schrijfster gebruikt
en die in mijn ogen al overtuigend genoeg zijn.
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Haar landgenoten hadden vanzelfsprekend weinig moeite met dit aspect van de
roman, maar des te meer met andere elementen, omdat Luik naar hun smaak, zoals
ik boven al zei, een aantal taboes geschonden had. Dat bleek uit veel kritische Estse
recensies die in de winter van 1991-1992, na de publikatie van haar boek, verschenen.
Het eerste punt van kritiek hing samen met Luiks presentatie van een naïef en
onwetend meisje, dat volwassen wordt tijdens de ‘gouden jaren zestig’ van de
Sovjet-dooi, in hippiekringen leeft en boven ‘de politiek’ staat: ‘[...] wie de vrijheid
van de wereld wil dienen, mag zich toch niet door de leugens van de massamedia
laten verblinden?’ In Riga, bij de joodse Lion, hoort ze concreet van de mogelijkheid
van emigratie, van de problemen rond een oproep voor militaire dienst, wordt ze
expliciet voor mannen in burger en het opnemen van de telefoon gewaarschuwd en
dergelijke. In een aantal recensies werd opgemerkt dat de Esten kritischer en beter
geïnformeerd waren dan dat. Maar Luik ontkent dat en toont juist weinig rooskleurig
hoe weinig doorzicht de hoofdpersoon heeft; dit deed ze ook al in De zevende
vredeslente, waarin ze liet zien hoe vanzelfsprekend het kleine meisje de
Stalin-realiteit van de jaren vijftig accepteert. Dat meisje zei bijvoorbeeld graag met
luide stem Sovjet-leuzen op, en als Luiks twintigjarige hoofdpersoon in een
politiebureau staat is die al niet beter:
[...] met welbehagen denkt ze aan bij deze plek en situatie passende leuzen,
oude motto's uit haar kindertijd, zoals ‘Vechten en zoeken, vinden en zich
niet onderwerpen! Het is beter rechtop te sterven dan op je knieën te leven!
Zelf heb ik je verwekt, zelf zal ik je doden!’ Het plakkaat dat losjes boven
de bank hangt is in volmaakte overeenstemming met dergelijke deviezen.
Het verkondigt: ‘Alles voor het welzijn van de mens, alles in naam van
het menselijk geluk!’
Maar een meid met dergelijke onnozele sympathieën paste niet in de opstandige en
gewiekste voorstelling die de Esten van zichzelf hebben.
Het tweede punt van kritiek dat Luiks beschrijving van de Esten betrof, sluit hierbij
aan. Omdat het land bij de Sovjetunie ingelijfd was en Moskou grote moeite deed
om de identiteit en het bestaan van dit volk te vernietigen (deportatie van Esten en
import van Russen, van de Russische industrie, de Russische taal en het geestdodende
Sovjetsysteem), was het voor de Esten letterlijk van levensbelang om ‘anders’ te
blijven dan de Russen. Maar zulke dingen gaan noodgedwongen met overdrijving
gepaard. Het mag de argeloze lezer hier onbekend zijn, in Estland weet elk kind:
Russen zijn dronken in het openbaar, Esten niet. Russen zijn demagogisch en
intolerant, Esten niet. Russische toeristen komen met lege boodschappentassen naar
Estland en vertrekken met volle, Esten doen zoiets niet. Voor dergelijke opvattingen
vindt men in De schoonheid der geschiedenis komische tegenvoorbeelden. Er komt
een brallende Estse ‘Dronken Man’ in voor, verder een ‘echte man uit het volk’, die
in de trein met de hulp van enkele medereizigers verontwaardigd het haar van een
paar langharige jongens afknipt, en een
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groep Estse toeristen die in Polen een warenhuis leegkoopt. Luik schildert haar volk
zonder pardon af als homines sovietici, en dat lijkt me een gezond teken. Zonder iets
aan het vreselijke verleden van het Estse volk af te willen doen: het is één ding om
lijdend en heilig te zijn, maar een ander ding om als zelfstandige staat met een nuchter
zelfbeeld alle problemen te lijf te gaan en het land weer op te bouwen. (Tussen twee
haakjes, ook van Russische zijde verandert er aan de instelling het een en ander. Men
komt weliswaar nog steeds in groten getale uit St.-Petersburg om in het Estse Tallinn
inkopen te doen, maar onlangs achter zo'n groep aanwandelend zag ik door het plastic
tasje van een vrouw voor het eerst het lesboek Räägime eesti keelt (Wij spreken Ests)
schemeren. Ook valt in de winkels te constateren dat de Russischtalige bevolking
vol goede moed het Ests begint te radbraken.)
Een derde en laatste kritiekpunt dat uit de Estse recensies naar voren kwam, stamde
van degenen die de socialistisch-realistische literatuurtheorie blijkbaar nog niet van
zich af hadden kunnen schudden, al werd dat niet ronduit gezegd. Luiks roman zou
te esthetisch en te afstandelijk zijn (d.w.z. er is voor de lezer geen duidelijke moraal
ingebouwd). Haar roman zou niet feitelijk genoeg zijn en te abstract (dus niet
zwart-wit genoeg, en te moeilijk voor ‘de eenvoudige lezer’). Haar vrouwelijke
hoofdpersoon zou wreed zijn, en niet ethisch en verantwoordelijk genoeg (wat
betekent dat men de positieve held(in) mist die het goede voorbeeld hoort te geven).
En inderdaad, Luik lapt dergelijke voorschriften aan haar laars, met pervers genoegen,
zou je haast zeggen. Wat de onethische heldin betreft, het mooiste voorbeeld daarvoor
is misschien wel dat deze enigszins arrogante en egocentrische jongedame, als ze in
de badkamer bij Lion thuis gedoucht heeft, zonder gewetenswroeging een potje
kostbare en in de Sovjetunie nauwelijks verkrijgbare oogledencrème op haar rug en
voetzolen smeert.
Met het bovenstaande wilde ik de ontstaans-context van De schoonheid der
geschiedenis verduidelijken en laten zien hoe Viivi Luik op specifieke problemen
en omstandigheden in haar eigen land reageerde. De felheid van bepaalde Estse critici
was overigens in sommige gevallen evenredig aan hun slecht verborgen jaloezie (niet
alleen daar een bekend oneigenlijk motief) op Luiks succes in het buitenland. Wie
nu bij de schrijfster over de drempel stapt, en zich onder de strenge, geometrische
schilderijen van Andres Tolts op zwarte koffie en cognac laat onthalen, ziet een
glimlachende dame met een blond, asymmetrisch kapsel tegenover zich die in Estland
veel commotie veroorzaakt heeft. En als je haar vraagt waarom ze eigenlijk van
poëzie op proza overgestapt is, zegt ze met duidelijke voldoening dat ze in proza
haar gevoel voor humor en ironie beter kwijt kon. Het melancholieke land waarin
een paar jaar geleden nog de vertrouwde, scherp analyserende aforismes van de
schrijver Arvo Valton golden - zoals: Hij was voortdurend bang dat zijn zwijgen
afgeluisterd zou worden, of: ‘Andersdenkenden’ worden degenen genoemd die anders
denken dan degenen die helemaal niet denken -, is een nieuwe en verwarrende fase
ingegaan.
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