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[Nummer 1]
Ellende, twijfel en jonge meisjes
Louis Paul Boon en het Postmodernisme
Martin Slagter
I.
Louis Paul Boon is weliswaar ooit genomineerd voor de Nobelprijs voor literatuur,
maar tot een toekenning van deze prestigieuze prijs aan de ‘Nederlands’-talige
schrijver is het nooit gekomen. Dat het niet overbodig is om ‘Nederlands’ tussen
aanhalingstekens te zetten, moge blijken uit het volgende, willekeurig gekozen citaat
uit een van Boons boeken:
En ge leest die laatste bladzijden eens, over oscarke en die muur terwijl
mossieu colson in uw huis is, en precies niet veel te vertellen heeft... nadat
ge gelezen hebt over die wanstaltige muur, met bulten en bochten en
pladasters mortel, zit mossieu colson een tijd te knikken en te zwijgen met
zijn hoofd, om zich almeteens te laten ontvallen: de kunst gaat den berg
af. En ge begrijpt hem vaneigens niet goed: wil hij daarmee zeggen dat
uw eigen geschriften op niet veel trekken, of is hij verontwaardigd omdat
oscarke, die toch een beeldhouwer is, nog niet eens behoorlijk een muur
kan metsen? (Zomer te Ter-Muren, p. 147).
Het zal duidelijk zijn: Boon schrijft geen ABN. Zelf merkt hij hier in een interview
het volgende over op: ‘Mijn taal is de taal van het volk zelf. Ik ben gewoon iemand
uit het volk, ik was gevelschilder, ik was een gewone jongen uit een arbeidersbuurt
en ik schrijf de taal die ik geleerd heb van mijn moeder. Ik hou van die taal en ik
blijf die taal schrijven. En voor geen geld van de wereld wil ik daar afstand van
doen.’
Over het taalgebruik van Boon is veel geschreven. Het zou on-literair zijn,
rauw-realistisch, volks, spontaan en puur, maar ook geraffineerd en van hoog
literair-technisch gehalte. In ieder geval zeer goed passend bij zijn onderwerpen.
Niet iedereen is overigens even lovend. Jan Greshoff bijvoorbeeld beschreef Boons
stijl nogal kwaadaardig als volgt: ‘Hij schrijft, bijvoorbeeld, alle eigennamen zonder
hoofdletters. Welk een vondst! Hij gebruikt het leesteken niet waar het thuishoort
en wel waar het ongepast of overbodig is. Hij maakt geen gebruik van telwoorden
doch werkt met cijfers, zijn helden zijn dus 1/2 beschonken of 3/4 dood en in plaats
van “en” of “maal” past hij tekens uit een rekenboekje en voorts een rijkgeschakeerde
letterkeuze toe: cursief, bovenkast en zes-en-twintig punts kapitaal verlevendigen
zijn tekst, helaas niet op een ongezochte wijze. Tenslotte vindt hij zich een kraan als
hij een vies of onbetamelijk woord doet drukken.’
Stijl, de vorm van de taal, is wat literatuur tot literatuur maakt. Literatuur
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Jeugdfoto, op de kermis genomen

bestaat uit goed geschreven zinnen: het juiste woord op de juiste plaats. Slecht
geschreven zinnen leveren, hoe interessant van betekenis ook, geen literatuur op.
Veel meer valt over deze kwestie niet te zeggen.
De opmerkingen van Greshoff in het bovenstaande citaat zijn niet zozeer onjuist,
als wel irrelevant; ze geven namelijk geen antwoord op de mijns inziens meest
interessante vraag, waarom de stijl van Boon, ondanks of misschien wel dankzij de
door Greshoff opgemerkte eigenaardigheden, zo goed is als zij is.
Hetzelfde geldt voor de constateringen van G.J. van Bork in zijn boekje over De
Kapellekensbaan en Zomer te Ter-Muren. Dat Boon vaker dan in geschreven Vlaams
gewoon is participia praesentis gebruikt (‘en dat alles eraan toegevoegd hebbende’),
infinitieven met ‘beginnen’ verbindt (‘ze waren beginnen redetwisten’) en het
hulpwerkwoord ‘zullen’ door ‘gaan’ vervangt (‘ze gingen eraan bedrogen worden’),
is wellicht taalkundig interessant, maar zegt niets over de kwaliteit van Boons stijl.
Er bestaan ongetwijfeld boeken (of anders zijn ze wel te schrijven) waarin dezelfde
grammaticale eigenaardigheden voorkomen, maar die weinig of geen literaire kwaliteit
bezitten.
Het probleem dat zich hier voordoet, is door Karel van het Reve in zijn beruchte
Huizinga-lezing van 1978 helder en geestig onder
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woorden gebracht: ‘Waarom’, zo vroeg Van het Reve zich hardop af, ‘is het bekende
grafschrift van De Schoolmeester “Hier ligt Poot./Hij is dood” een nogal
indrukwekkend gedicht, terwijl “Hier ligt Van het Reve./Hij kon niet langer leven”
wel aardig, maar toch veel minder goed is?’
We stuiten hier op een raadselachtigheid die mijns inziens inherent is aan en
kenmerkend voor alle vormen van ‘echte kunst’, dus ook van literaire kunst. Bij de
ene schrijver komt een bepaalde stilistische eigenaardigheid ons uitermate storend
en vervelend voor, terwijl dezelfde stijlfiguur bij een andere schrijver juist een zeer
literair effect heeft. De reden? We hebben geen flauw idee.
Evenals bij andere vormen van kunst bestaat ‘het geheim’ van literaire kunst uit
iets onbenoembaars, iets wat zich niet in woorden laat vangen. Dat moeten we wat
mij betreft vooral zo laten. Waarin een goede stijl zich onderscheidt van een slechte
moeten we niet proberen op rationele wijze te beschrijven. De literaire kwaliteit van
het werk van Boon wordt uiteindelijk bepaald door de stijl waarin het geschreven is,
maar daarom heeft het nog geen zin die stijl te onderzoeken op zijn grammaticale
bijzonderheden of stilistische eigenaardigheden.
Als we vinden dat een schrijver over een goede stijl beschikt en we willen,
bijvoorbeeld in een artikel over deze schrijver, anderen daarvan overtuigen, kunnen
we dan ook niet veel meer doen dan de citaten uit het werk van deze schrijver voor
zichzelf laten spreken. Op hoop van herkenning.

II.
Niet alleen zijn de boeken van Boon goed geschreven, ze gaan ook nog ergens over.
En wel over de ellende in de wereld. In het voorwoord van De kapellekensbaan
typeert Boon dit boek als ‘een plas, een zee, een chaos’, een typering die ook op zijn
oeuvre als geheel van toepassing is. Als in die chaos één constante moet worden
aangewezen, dan is het wel het vele menselijke leed dat er, van alle kanten belicht
en op alle mogelijke manieren beschreven, in voorkomt.
In het zogenaamde ‘vroege werk’- De voorstad groeit, Abel Gholaerts, Vergeten
straat en Mijn kleine oorlog - is het wat dat betreft al meteen goed raak: onbegrip,
uitbuiting, hebzucht, miskenning, eenzaamheid, bedrog, overspel, armoede,
misvormdheid, onnozelheid... Bladzijde na bladzijde wordt het over de lezer uitgestort.
De eerste zin van Boons eerste boek, De voorstad groeit, luidt:
Ook in de voorstad is het leven onverschillig. (p.9)
en de prachtige laatste zinnen luiden:
Jean trekt al zijn oude grijze haren uit. Maria, blinde Ingels zijn vrouw,
schreit en zegt dat het wreed is. De ene zegt dit en de andere dat. En...
ach, enzovoort, enzovoort. (p.254)
Mijn kleine oorlog eindigt al niet veel opbeurender:
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Maar met brekende ogen zei ze nog iets zeer moois, iets dat niet alleen als
háár laatste woord maar ook als het laatste woord van dit boek kan
beschouwd worden: wat heeft het alles voor zin? (p.847)
Ook letterlijk is het in Boons boeken bijna altijd slecht weer: loodgrijze luchten,
regen, hagel en sneeuw, wind en storm zijn aan de orde van de dag. Modderige
plassen stofferen het landschap waarin Boon zijn anti-helden, niet zelden voorzien
van een of ander lichamelijk gebrek, laat optreden.
Soms wordt het zelfs de schrijver, in zekere zin toch de schepper van al die
rampspoed, te machtig. Zoals aan het eind van het tweede deel van De
Kapellekensbaan:
En uw vrouw komt binnen en betrapt u, liggend met uw hoofd in uw arm
op uw schrijftafel... en ze vraagt: slaapt gij?... en ge antwoordt: neen
godverdomme ik slaap niet, ik ween. (p.198)
De door mij al eerder geciteerde, ietwat zurige Greshoff merkt over dit aspect van
Boons werk op: ‘Zelden ontmoet men zulk een opeenhoping van gore, onwelriekende,
en daarbij nog lusteloze, doelloze, liefdeloze levens als in Boons straten en wijken.
[...] Het is alles te dik, te zwart, te mager, te vuil, kortom te èrg.’
Te erg? Dat hangt er natuurlijk maar vanaf wat voor bril je toevallig op hebt. Voor
Boon is dat in ieder geval geen roze zonnebril. Wat hij telkens opnieuw, eindeloos
gevarieerd beschrijft, is steeds hetzelfde: het menselijk tekort. Voor Boon is de mens,
hijzelf incluis, altijd en overal slachtoffer, en wel van het leven. In De
Kapellekensbaan formuleert hij bij monde van de Kantieke Schoolmeester deze visie
als volgt:
... wie oren en ogen heeft, hoort en ziet aan Alles dat de mens iets
minderwaardigs is... wat hij ook doet, het is nutteloos, het is klein, het is
onvolkomen, het is steeds alsof het is... de mens is iets minderwaardigs,
een mislukt product van deze aarde, dat niet genoeg kan omvatten en
omgrijpen... hij is te klein in zijn maat van 1 meter 65, en hij heeft te weinig
hersenen onder zijn platte schedel. (p.285)
De chaos die Boons werk vormt, mag dan vooral bestaan uit beschrijvingen van
menselijk leed, dat neemt niet weg dat er bij nadere beschouwing meer constanten
in zijn aan te wijzen. In het kader van dit artikel zijn met name Boons relativisme en
het zogenaamde Lolita-motief van belang. Richten we daar nu onze aandacht op.
In vrijwel al zijn werk geeft Boon geregeld blijk van zijn voortdurende twijfel aan
de juistheid van zijn eigen opvattingen en overtuigingen, aan de zin van zijn
schrijversactiviteiten, aan de mogelijkheid de wereld te verbeteren c.q. de mensen
te veranderen, en aan de zin van het leven in het algemeen. Het meest expliciet en
systematisch treffen we dit relativisme aan in wat algemeen als Boons hoofdwerk
wordt beschouwd: De kapellekensbaan en (het vervolg) Zomer te Ter-Muren. In het
begin van De Kapellekensbaan, waarin doel, nut en bouw van dit boek regelmatig
onderwerp van
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gesprek is voor de erin optredende personages (inclusief de met ‘gij’ aangeduide
schrijver), merkt ‘de dichter en dagbladschrijver johan janssens’ op:
b.v.b. een roman waarin ge alles holderdebolder uitkeert, kwak, gelijk een
kuip mortel die van een stelling valt, + ernaast en erbij uw aarzelingen en
twijfels omtrent het nut van de roman, + daarbij en daarenboven iets dat
ge zoudt kunnen noemen de reis van nihilisme naar realisme- weg en weer,
3de klas- want vandaag is er nog hoop dat de wereld iets wordt maar
morgen wordt die hoop terug de bodem ingeslagen... (p.10)
Hiermee levert Johan Janssens als het ware het werkplan voor de roman, dat door
het gij-personage gaandeweg wordt uitgevoerd.
Op talloze plaatsen in De Kapellekensbaan verwoordt Boon zijn twijfel aan de
kwaliteit en het nut van zijn schrijverschap. In het citaat aan het begin van dit artikel
vraagt Boon zich af of zijn vriend ‘mossieu colson van tminnesterie’ zijn werk
wellicht nergens op vindt lijken. In de laatste zinnen van De Kapellekensbaan laat
Boon ‘de oude bultkarkas’ in andere bewoordingen dezelfde twijfel uitspreken:
Maar ziet ge het? die stervende vrouw die een arm maar schoon meisken
is geweest, met aan haar eigen sterfbed den doktoor en den pastoor die
haar man en haar zoon moesten zijn geweest... dat zou een boek zijn, maar
uw boek zal weeral geen boek zijn, er zal niets in staan over het leven
GELIJK HET LEVEN IS. (p.291)
Doorgaans maakt Johan Janssens, Boons alter ego, de meest rake opmerkingen over
de zin en onzin van het schrijven. Het is dan ook deze ‘dichter en dagbladschrijver’
die in Zomer te Ter-Muren een verklaring geeft voor de twijfel waarmee de boeken
van Boon geschreven zijn:
En dit boek dan, zo tegenstrijdig met zichzelf, zo twijfelend aan elke
waarde, zo aarzelend om zich heen tastend temidden de chaos, zo
voorzichtig voortschrijdend tussen al deze gemecaniseerde, gecultiveerde,
gelovige, wetenschappelijke, hygiënische en fascistische barbaren... kan
niet anders dan aarzelend en twijfelend worden geschreven. (p.280)
Opgegroeid in de socialistische jeugdbeweging en jarenlang medewerker van de
socialistische dagbladen De Roode Vaan en Vooruit, beschrijft Boon in De
Kapellekensbaan niet alleen de opkomst van het socialisme en hoe het revolutionaire
elan ervan in staat is geweest de maatschappelijke verhoudingen te veranderen, maar
vooral ook de neergang ervan, dat wil zeggen: de corrumpering door egoïsme en
eigenbelang. ‘Omdat ik in de loop van vele jaren ben gaan twijfelen aan de mens,
aan de bewegingen die ontstaan, maar steeds weer verzanden in een woestijn van
dorre onmenselijkheid,’ zegt Boon in een interview met Herwig Leus.
In Zomer te Ter-Muren blijkt dat alle dromen over een rechtvaardiger maatschappij
op niets zijn uitgelopen en dat er voor het individu niets anders op zit dan zich met
zijn geestverwanten terug te trekken in een zelf gecreëerd ‘reservaat’. Dat deze
ont-ideologise-
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ring, dit verlies van het socialistisch geïnspireerde geloof in een betere wereld, niet
ten koste is gegaan van Boons gevoeligheid voor menselijk leed, is, naar nog zal
blijken, niet zonder betekenis.
‘Ik geloof dat ik niet zou kunnen leven, moesten er geen vrouwen zijn.’
‘Maar ik kan geen boek schrijven of daar moet een meisje in voorkomen.’
Dat deze uitspraken van Boon, in een interview met Herwig Leus en Julien
Weverbergh, nauwelijks overdreven zijn, blijkt wel uit de talloze erotische passages
in vrijwel elk boek van hem. Boon ‘heeft iets’ met vrouwen, of om nauwkeuriger te
zijn: met meisjes van 14, 15, 16 jaar.
Over dit Lolita-motief is veel geschreven en gespeculeerd. Het zou bijvoorbeeld
te maken hebben met zijn verlangen naar het dochtertje dat hij nooit gehad heeft,
zoals uit de volgende passage uit Als het onkruid bloeit zou kunnen blijken:
En meteen was er ook een heel vreemde aandoening in hem, die misschien
niemand kan verklaren, maar hij had haar meteen in de armen willen
nemen en teder zoenen, als een vader die zijn dochter zo armzalig getooid
ziet. Ja, echt als een vader voelde hij zich. En toch kreeg hij meteen een
stijve in de broek, zoals dit zelfs niet met Symfonie was geweest. (p.108)
Naarmate Boon ouder wordt, sluipt er iets obsessiefs in deze nooit onder stoelen of
banken gestoken liefde voor jonge meisjes. Boeken als Mieke Maaike's obscene
jeugd en Eros en de eenzame man zijn in dat opzicht onthullend, zo niet chockerend.
Ook zijn schilderijen en tekeningen, waarin het Lolita-motief altijd al prominent
aanwezig was, worden gaandeweg steeds pornografischer van karakter: urinerende
en/of masturberende nonnetjes in een De Sade-achtige omgeving, paartjes neukend
in het puin, minutieus en op ware grootte of groter getekende vrouwelijke
geslachtsdelen... Boon lijkt in deze periode van zijn leven beheerst te worden door,
om niet te zeggen: slachtoffer te zijn van, zijn eigen erotische fantasie.
Hij mag er met het klimmen der jaren dan meer last van hebben gekregen, toch is
ook in ‘het vroege werk’ het Lolita-motief al duidelijk aanwezig. In Vergeten straat
is Roza, een meisje dat droomt van een carrière als filmster, draagster van dit motief:
En het is zo een lief meisje, ze heeft een mond als een wonde, en ogen die
u zo duister en laf en angstig aanstaren, dat ge haar niets kunt weigeren.
(p.605)
Haar rokjes blijven aan de pannen haperen. Zodat het de Roza is, lijk hij
haar kent in de nacht; met de lange blanke benen bloot, met het broekje
dat nu groen van mos en zwart van de sintels ziet. (p.609)
Dat hij haar van kind tot vrouw zag groeien, lijk men een roze blommeken
op de boom tot vrucht ziet rijpen, er ieder avond opnieuw ronddrentelt en
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het zo voorzichtig in de schroomvallige vingers neemt, dat men rondkijkt
of niemand het ziet. (p.692)
Volgens Weverbergh symboliseren de jonge meisjes in het werk van Boon diens
verlangen naar ‘het pure, het niet bezoedelde, het utopisch ongeschondene en zijn
drang naar het per-vers-onbereikbare.’ Bovendien zouden deze lieftallige wezentjes
tevens het dierlijke en duivelse vertegenwoordigen. En inderdaad: de vele onthutsend
naakte meisjes die Boon tekende en schilderde, zijn vaak voorzien van klauwen,
haken of insektenpoten. Over Roza wordt in Vergeten straat op een gegeven moment
opgemerkt:
Och, dat Roza een duivel is, wie ziet het? (p.644)
In De Kapellekensbaan vertelt Tippetotje, ‘de kunstschilderes’, aan de schrijver van
dit boek het volgende:
Welnu die jeannine van mij is een jaar of 16, en die liep daar ook met haar
rokken omhoog, en toen het reeds naar de morgenuren ging kwam ze plots
in het café binnen gelopen, naakt, en liet ze aan elkendeen haar bevuild
kleed zien, al zingend en al lallend: zie nu eens hoe die mannen mijn kleed
hebben vuilgemaakt met dat wat uit hun ding komt! En ik, tippetotje, ben
naar huis gelopen met een stuk van een knarsende zaag in mijn maag, in
mijn kop, in mijn bloed... en ik heb staan braken... (p.97)
Nooit heeft Boon enige poging gedaan zijn Lolita-complex te verheimelijken of
vergoelijken. Integendeel: niet alleen in zijn literaire en beeldende werk, maar ook
in menig interview is hij buitengewoon openhartig over deze ‘neiging’. Zoals in het
al eerder genoemde interview met Leus en Weverbergh: ‘Ja, maar dat is literatuur,
geloof ik. Door het jonge meisje worden alle mannen aangetrokken, het is een soort
universele konstante, die iedere man beleeft. En ik heb dat zéér diep beleefd. Ik beleef
alles tamelijk diep.’
Ellende, twijfel en jonge meisjes. Op het eerste gezicht lijkt een en ander niet zoveel
met elkaar te maken te hebben. Met nadruk op ‘lijkt’.
Vergaand simplificerend kan men stellen dat relativisme het kenmerk van het
postmoderne denken is. De Amerikaan Richard Rorty, een van de meest invloedrijke
postmoderne filosofen van dit moment, heeft het, om redenen die binnen het kader
van dit artikel niet ter zake doen, niet over relativisme, maar over ironie. Een ironicus
is iemand die voortdurend twijfelt aan de juistheid van zijn diepste opvattingen en
overtuigingen, en zich bewust is van de toevalligheid en tijdelijkheid ervan. Voor
deze ‘diepste opvattingen en overtuigingen’ heeft Rorty de fraaie term private final
vocabulary bedacht.
Een schrijver formuleert zijn ‘private final vocabulary’ in de boeken die hij schrijft.
Misschien geldt dit niet voor elke schrijver, maar in ieder geval wel voor het soort
schrijver dat Boon is. Het
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eerder besproken relativisme van Boon moet dus opgevat worden als twijfel aan zijn
eigen ‘private final vocabulary’. Er is dus alle aanleiding toe om Boon, retrospectief,
als een ironicus te beschouwen, in de betekenis die Rorty aan dit begrip gegeven
heeft. Er is meer dat deze visie ondersteunt.
Een ironisch standpunt heeft verstrekkende gevolgen, onder andere voor het
mensbeeld dat men er op na houdt. Voor een ironicus is de mens essentie-loos, dat
wil zeggen: er bestaat zijns inziens niet zoiets als een diepe kern in mensen, het zelf
of het ego, dat ontdekt en ontplooid zou kunnen worden. Mensen hebben in deze
visie niet zozeer opvattingen en wensen, maar zijn netwerken van opvattingen en
wensen. In De Kapellekensbaan wordt dit ironische mensbeeld treffend onder woorden
gebracht door de Kantieke Schoolmeester:
...dat de mens, die zich over zijn innerlijke buigt, al maar dieper moet
buigen en neerdalen en verder neerdalen, in een put zonder bodem waarin
de verborgen kern moet zitten... maar dat hij, die innerlijke kern gevonden
hebbende, de dood vastheeft... (p.82)
Een ironicus moet noodgedwongen zijn geloof in de grote metafysische stelsels en
wereldverbeterende ideologieën opgeven: de twijfel tast alles aan. Maar hoe moet
het dan met al het leed in de wereld?
Volgens Rorty zit er voor een ironicus in de westerse liberale democratieën niets
anders op dan ‘liberaal’ te zijn, dat wil zeggen: wreedheid te beschouwen als het
ergste wat er is. Mensen zijn in deze opvatting in de eerste plaats wezens die vernederd
kunnen worden. Vanuit de solidariteit met de eigen groep tracht de ironicus steeds
meer mensen in deze groep op te nemen. Dit bereikt hij door zich bewust te worden
van het leed van anderen en zijn gevoeligheid daarvoor te vergroten, want achteloos
aan dat leed voorbij gaan, is wel het wreedste wat men kan doen.
Rorty verwacht in dezen veel meer van schrijvers en dichters dan van filosofen,
die hoogstens van belang zijn voor ons streven naar persoonlijke perfectie. In zijn
boek Contingency, Irony and Solidarity laat Rorty door middel van een interessante
analyse van het boek Lolita (!) van Nabokov zien wat hij bedoelt. Rorty maakt in
deze analyse aannemelijk dat het personage waar dit boek van ruim 300 bladzijden
in feite om draait, ‘the Kasbeam barber’ is. Nu wordt er aan deze stokoude barbier
welgeteld één (lange) zin gewijd. In die zin vertelt de ik-persoon, die zijn haar door
deze barbier laat knippen, hoe hij het gepraat van de oude man over zijn
baseball-spelende zoon volkomen achteloos aan zich voorbij laat gaan. Pas als de
man hem op een ingelijste foto tussen oude flessen lotion wijst, realiseert hij zich
met een schok dat de daarop afgebeelde jonge baseball-speler al zeker dertig jaar
dood moet zijn.
Het wrede gebrek aan aandacht van de ik-persoon voor wat de oude man vertelt,
weerspiegelt zich, aldus Rorty, in de achteloosheid waarmee de lezer geneigd is om
aan deze ene zin voorbij te gaan. De moraal van Lolita is zijns inziens dan ook niet
dat je je handen van kleine meisjes af moet houden, maar dat je acht moet slaan op
wat mensen doen en in het bijzonder op wat ze zeggen.
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Ik denk niet dat Rorty Boon kent (hoewel dat niet onmogelijk is: Boon is in het
Engels vertaald), maar anders had de Amerikaan wellicht een boek als De
Kapellekensbaan (‘Chapel Road’) genomen om zijn denkbeelden mee toe te lichten.
Want in tegenstelling tot Nabokov blijkt Boon een liberaal ironicus in Rortiaanse
zin te zijn, dat wil zeggen: iemand die aan alles twijfelt, maar zich desondanks blijft
inzetten om mensen gevoelig te maken voor de ellende in de wereld (in de eerste
twee drukken van Mijn kleine oorlog liet Boon op de laatste bladzijde in
krantekoppenletters de tekst Schop de mensen tot zij een geweten krijgen afdrukken).
Bovendien kiest hij daarvoor het door Rorty bepleite medium: literatuur.
Ver voor de term ‘Postmodernisme’ bestond, laat staan de daarmee aangeduide
filosofische stroming, schreef Boon zijn belangrijkste werken (De Kapellekensbaan
verscheen in 1953).
Toch blijkt zijn werk naadloos bij het gedachtengoed van deze stroming aan te
sluiten. Zonder hem posthuum waar dan ook bij in te willen lijven, hoop ik in het
voorgaande duidelijk gemaakt te hebben dat er goede redenen zijn om Louis Paul
Boon te beschouwen als een postmodernist avant la lettre.
Hoe passen, ten slotte, Boons jonge meisjes in dit verhaal?
Zoals in het voorgaande is gebleken, had Boon zo zijn persoonlijke redenen om
in zijn werk zoveel aandacht aan deze ‘nymfen’ te besteden. Maar interessanter dan
deze biografische benadering lijkt me de vraag naar hun literaire functie. Die functie
moet mijns inziens vooral gezocht worden in de contrastwerking die van dit motief
uitgaat.
Als we mogen aannemen dat het Boon te doen is om het leed in de wereld zo
indringend mogelijk onder woorden te brengen, dan slaagt hij hier wat mij betreft
beter in door niet uitsluitend ellende te beschrijven, maar ook aandacht te besteden
aan de schoonheid en ongereptheid van deze lieftallige meisjes. Het contrast met de
hen omringende ellende is groot, met als effect dat deze des te scherper in beeld
komt. Boons meisjes zijn als het ware de weinige kleuren in een overigens zwart
geschilderde wereld, die zonder die kleuren niet zo zwart zou lijken.
Maar het diepste zwart onstaat wel waar ook deze jonge meisjes het leed uiteindelijk
niet bespaard blijft: al snel verliezen ze doorgaans hun ongereptheid en op termijn
in ieder geval hun schoonheid. Zo ze niet al eerder iets nog ernstigers overkomt.
Zoals Roza in Vergeten straat:
Roza moet onder het mes. En ge zult zeggen: het ligt er te dik op, het is er
met de haren bijgesleurd. En toch is het niet waar. Het is echt. Zo is het
leven. Men rolt Roza terug in de zaal. Het is precies of ik geen been meer
heb, zegt ze. Precies! En daar de zuster haar aankijkt, zwijgend, beseft zij
plots. Zij beseft dat zij nooit meer een filmster zal worden. Een filmster
met één been. (p.762)
Ellende, twijfel en jonge meisjes. Het zijn niet zulke verrassende onderwerpen voor
een schrijver die zich ooit heeft laten ontvallen
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dat een roman ‘iets anders (moet) zijn, je moet daar helemaal inzitten, met je hart,
je geest en je kloten.’ Boons grootheid is, dat hij erin geslaagd is deze onderwerpen
in al zijn boeken een onderlinge samenhang te verlenen die nergens geforceerd
aandoet. Wat mij betreft hadden ze hem die Nobelprijs mogen toekennen.
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Altijd blijft de aarde plat
Interview met Marten Toonder
Paul Stamsnijder
In 1986 schreef Marten Toonder Het einde van eindeloos, zijn laatste verhaal met
heer Bommel en diens jonge vriend Tom Poes in de hoofdrol. Sindsdien werd in
Nederland weinig meer van hem vernomen. Op 2 mei jongstleden vierde hij zijn
tachtigste verjaardag. Vlak daarvoor publiceerde hij het eerste deel van zijn
autobiografie Vroeger was de aarde plat.
In zijn autobiografie beschrijft hij zijn jeugd tot het begin van de Tweede
Wereldoorlog. Toonder, zoon van een kapitein op de grote vaart, maakte vroeg kennis
met de twee grote liefdes die hij heeft gekend: Phiny Dick, later zijn vrouw, en de
strip. Dit tweespoor bepaalt ook de strekking van het eerste deel. Vroeger was de
aarde plat is redelijk ontvangen door pers en publiek.
Op dit moment werkt Toonder verder in Ierland, waar hij sinds 1965 woont. Hij
kwam er met zijn vrouw en vier kinderen om zich volledig aan het schrijven van de
Bommelverhalen te wijden. Na het afscheid van de heer van stand is Toonder
begonnen aan verschillende artikelen, verhalen en gedichten; hiervan is echter niets
gepubliceerd. Toen Phiny Dick in augustus 1990 overleed, is hij constructiever gaan
werken. Tegenwoordig brengt hij weer dagen van tien tot één, van twee tot vijf en
van acht tot tien uur boven in zijn werkkamer door. Het werk van zijn autobiografie
is in vieren gedeeld, om de publikatie te versnellen.
‘Nadat ik met Bommel opgehouden was, heeft mijn vrouw tegen mij gezegd dat ik
een autobiografie moest gaan schrijven. Ik ben daar altijd tegen geweest, omdat ik
de hele Nederlandse literatuur autobiografisch vond. Maar op de dag dat ik ophield
met Bommel had ik een leeftijd bereikt waarop ik dat mijzelf eindelijk mocht toestaan.
In het begin heb ik niet erg doorgewerkt. Ik ben veel gaan wandelen en vaak naar
het westen van Ierland gereisd. Totdat twee jaar geleden mijn vrouw overleed: dat
gaf mij een soort doodsklap. Wat moest ik nog? Want ik heb alles gehad. Ik heb de
Studio's opgebouwd en anderen werken nu aan mijn strips. Bommel is voor mij nu
een gesloten boek. En met Phiny viel de reden van mijn bestaan weg. Ik heb een
depressie gehad. Totdat het Groningse in mijzelf boven kwam. Want ergens knaagde
de gedachte: dit is de weg van de zwakkere.’
‘Ik wist niet hoe ik uit mijn depressie kon komen. Toen was er een bekende die
zei: “Je hebt zo'n rijk leven gehad met zoveel ervaringen. Je moet je herinneringen
gaan koesteren. Die zullen je er overheen helpen.” En een paar maanden later ben
ik op een logische manier begonnen. Ik merkte dat ik zodoende veel van die depressie
kwijtraakte. Op een gegeven moment had ik een stapel papier, en die heb ik laten
lezen, want dat was ik gewend. Daarmee werd het ernst. Er werd mij een contractje
gestuurd, en daar zit mijn ijdelheid natuurlijk, want ik wil mij niet laten kennen.’
‘Ik had van jongsaf aan verhalen verteld; ik wilde een soort Pygmalion worden,
het tot leven brengen van een vorm, echt tot leven brengen, een zelfgemaakt beeld
laten bewegen en er een ziel in leggen. En voor mijn gevoel was de stripvorm een
voorloper van de tekenfilm, die voor mij de verwezenlijking van die droom betekende.

Vooys. Jaargang 11

Het was juist het beeld dat iets wezenlijks aan het verhaal kon toevoegen. Maar
niemand wist in Nederland hoe je een figuurtje tienduizend keer kan maken met
dezelfde proporties: dat is dus een vereenvoudigde vorm van anatomie, waarin je
zegt dat de mens volledig bestaat uit cirkels.’
In het begin van de dertiger jaren begon Toonder met het tekenen van eigen figuren.
In abstracte vorm ziet hij die beginjaren en nog de periode tijdens de oorlog als een
verloren tijd.
‘Ik heb veel van mijn werk toen commercieel gedaan, het hoorde bij het leren van
de tekentechniek. Er is dan ook een grote verzameling figuren die ik afgeschreven
heb. Hoewel ik nu denk dat ik wel wat talent had, heb ik er lang over gedaan om het
vak te leren. Pas in de vijftiger jaren zag ik ineens dat ik al een tijdje de ideeën voor
mijn ver-
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halen verwerkte, zonder nog concessies aan de techniek te doen. Het ligt in de buurt
van dat verhaal... hoe heet dat verhaal? Over die muze. Dat Bommel een muze zoekt;
“heer Bommel en de muzenis”: dat is eigenlijk een verhaal dat wel uit het volle leven
gegrepen is. Iedereen zoekt een muze.’
Mist u het werken aan Bommel niet?
‘Nee, nee, Bommel was afgelopen. Ik kan wel tot de eeuwige dagen aan Bommel
blijven werken, maar dat zou niet eerlijk geweest zijn, tegenover Bommel ook niet.
Ik kwam op het punt dat ik alle stof voor Bommel had verbruikt, en op zo'n punt
moet je ophouden. Op zich is het al bijzonder dat ik het zo lang heb kunnen doen.’
Toonder typt nu, want met de hand schrijven lukt niet meer. Ook tekenen doet hij
niet meer.
‘Het is niet zo dat ik tekende om minder in woorden te beschrijven, integendeel.
Ik had niet genoeg ruimte om alles in de tekst te vertellen, dus de tekening moest
dan beter worden. Daardoor werden die tekeningen eigenlijk ook meer dan
striptekeningen en werden ze doorgewerkt, wat ze tegenwoordig wollig noemen. Zo
zie ik achteraf dat het altijd amateurwerk is gebleven.’
Toonder merkt dat hij, tachtig jaar oud, met het schrijven van zijn autobiografie
eigenlijk een nieuw vak heeft geleerd.
‘Ik kan nu geen informatie meer in een tekening geven. Dus zit ik elke zin te
overwegen, veel meer dan vroeger.’
De taal die Toonder in de Bommelverhalen gebruikt heeft is duidelijk herkenbaar.
Deze stijl is ook typerend voor Toonders autobiografie.
‘Ik zoek altijd naar een manier om mij persoonlijk uit te drukken. Kijk ook maar
naar andere schrijvers: een van de voordelen van Reve is dat je hem herkent, veel
meer dan Hermans bijvoorbeeld. Mulisch herken je een beetje: het is heel helder,
heel klaar. En mijn eigen taal, ik weet dat ik hem heb, en dat is geen ijdelheid hoor.
Het is mijn behoefte om het zo kort mogelijk te zeggen en daarom schrap ik in elke
zin die ik heb gemaakt.’
‘Ik verbind in mijn taal altijd het een aan het ander, ik knoop oorzaken en gevolgen
aan elkaar. Bommel is daar een uiterste van. Ik stel bijvoorbeeld iets en dan gebruik
ik als tussenvoegsel “zodat”, terwijl het eigenlijk helemaal niet “zodat” is. Zo werk
ik met gedachtensprongen. Als ik het meest uit mijn gevoel schrijf dan is dat het
sterkst. Want als ik een woord gebruik roept dat al automatisch een beeld op van iets
anders. En daarom ben je gerechtigd dat andere woord te gebruiken, ook al is dat
van een gebrekkige logica.’
‘Het is mogelijk dat de neologismen mijn werk binnensluipen omdat ik in Ierland
leef. Als je dit vak uitoefent als je in een ander land woont, moet je erg oppassen
voor dat soort dingen. Hermans woonde in Frankrijk, waar hij in principe alleen maar
Hollands sprak. Want hoewel je je moedertaal altijd blijft verstaan, verleer je het
toch; de grammatica sluipt er verkeerd in. Wat dat betreft kan het Nederlands nu wel
mensen gebruiken, die voor het behoud van de taal ijveren.’
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Bent u bang voor de teloorgang van de Nederlandse cultuur door de eenwording
van Europa?
‘Die eenwording, ik zie er totaal geen heil in. Een volk heeft een eigen cultuur, met
eigen begrip van goed en kwaad, en dat zit in de genen. Je kan je als volk niet anders
voordoen dan dat je bent. En dat geldt zelfs voor Nederland, hoewel dat land er het
minste last van heeft. Want Nederlanders zijn kooplieden, zij assimileren gemakkelijk.
Maar toch is het een volk. Dat weet ik sinds ik hier woon. We hebben niet eens een
Nederlands geloof, niet eens een politiek, niets, en toch ben je Nederlander. Misschien
heb ik dat wat sterker omdat mijn voorouders uit Groningen kwamen en Groningers
ietsje meer een volk zijn, en minder vermengd. Ik heb veel vraagstukken waarbij ik
denk: waarom heb ik dit niet gedaan, waarom dat niet. Dan is er toch iets dat je
tegenhoudt. In de eerste plaats een heel sterk individualiteitsbesef, een soort
koppigheid. En als je eenmaal een hekel aan iemand hebt dan blijft dat zo. Dat is
geen haat, maar die persoon wil je dan niet meer zien. Het zijn dingen die sterker
zijn dan jezelf. Daarom noem ik dat het Groningszijn. Het woord Gronings is
natuurlijk onzin, maar het heeft toch wel iets te maken met de streek waar je uit
komt.’
‘En in mijn hart geloof ik daarom helemaal niet in die eenwording. Het is de
eenwording van Joegoslavië, van TsjechoSlowakije en van Rusland, die op ellende
uitloopt. Want daar is het geen eenwording, daar is het een uitelkaarvalling. Alle
mensen zijn gedegenereerd. Wij komen voort uit jagers, maar de oermens is
landbouwer geworden. En op het ogenblik is de evolutiedrang afgelopen en krijgen
we neergang. Door de overbevolking en

Vooys. Jaargang 11

14
de vervuiling is de mens zichzelf aan het vermoorden. Net als de dinosauriërs die
zijn uitgestorven, ook al heeft het miljoenen jaren geduurd. Het was een mislukt
experiment van onze Lieve Heer. En waarom zouden wij geen mislukt experiment
zijn? Dit merk je aan de chaos in de wereld op dit moment. Niet zozeer bij de enkeling,
maar bij het collectief gebeuren. We zitten nu weer in een tijd met gebrek aan enige
moraal, enige overweging of wat ook, en dat geldt voor de kunst in de eerste plaats.
Alles is vormloos geworden. Ze proberen bijvoorbeeld namen aan de kunstuitingen
te geven, maar het is allemaal heel gebrekkig. Als je Lucebert bezig ziet, of Appel,
dan weet ik niet welke naam je daaraan moet geven. Het is een chaos. Net zoals het
voor de oorlog was.’

Toen door de Tweede Wereldoorlog Mickey Mouse niet meer uit Amerika kon
komen, debuteerde Tom Poes in De Telegraaf. Dit gebeurde op 16 maart 1941. Het
volgende jaar startte Toonder een samenwerking met Joop Geesink voor de produktie
van tekenfilms. Via via kon Toonder aan geldige papieren komen en had zijn studio
bestaansrecht. Sinds 1944 werkte onder de dekmantel ‘Hulpstudio 2 Marten Toonder
Films’ aan de Spuistraat De Algemene Vrije Illegale Drukkerij. Illegale organisaties
konden terecht bij D.A.V.I.D. als er iets mis was met hun eigen drukadressen. Ook
vormde het een mogelijkheid om onder te duiken, ook voor mensen die niet konden
tekenen. Toonder zelf hield zich bezig met vervalsing van persoonsbewijzen en
bonkaarten en met illustraties in het spotblad Metro.
Toen hij in 1944 hoorde dat de hoofdredactie van De Telegraaf door de SS
overgenomen zou worden, kreeg hij het advies niet direct te verdwijnen, want dat
zou als politieke daad opgevat kunnen worden.
Adriaan Venema betichtte Toonder in 1991 van vaagheid; zo zou hij te lang in De
Telegraaf zijn blijven publiceren.
‘Vroeger zou ik daar vreselijk boos om worden. Nu niet meer. Zo'n Venema vind
ik psychologisch gezien een enorme stakker. Die man is zo narrow-minded. Elke
discussie is vruchteloos. Ik ben alleen maar verbaasd over datgene wat hij zegt, en
dat uitgevers daar gehoor aan geven. Hij probeert mensen te betrappen op dingen
die ze soms niet eens gedaan hebben of waarvoor verzachtende omstandigheden in
ieder geval gelden. Zoals hij tekeer gaat tegen Vestdijk, of zoals hij Appel te pakken
heeft genomen; dat is onbegrijpelijk, zo'n man kan je niet haten. Je kunt alleen maar
zeggen: wat belachelijk.’
Toonder ziet het kwaad als duidelijk aspect van de mens. Hij ontkent echter zelf
haatdragend te zijn.
‘Er is voor mijzelf nooit echt reden tot haten geweest. Ik heb eigenlijk nooit een
vervelende ervaring gehad. Ik ben een door en door verwende man. Maar achteraf
begrijp ik toch wel dat je zonder haat eigenlijk geen goede wereld in elkaar kan
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timmeren. Omdat er natuurlijk veel slechte dingen zijn die haat nodig hebben om
veranderd te worden. Ik bedoel niet echt de moorddadige, daadwerkelijke haat, maar
de hekel, de geïrriteerdheid, de agressie. Maar als je volwaardig mens bent dan moet
je weten dat je daarmee niets oplost.’

Vooys. Jaargang 11

15
Toonder kon zich via een bevriende arts ontoerekenbaar laten verklaren en
onderduiken. Tom Poes verdween toen uit De Telegraaf en kwam pas na de oorlog
terug in de NRC en de Volkskrant. In 1981 kreeg hij het Verzetskruis.
De discussie welke positie Toonder nu heeft ingenomen gedurende de oorlogsjaren,
lijkt nog niet uitgewoed. De vraag is ook of publikatie van verdere delen van zijn
autobiografie nieuwe perspectieven zal bieden. Toonder wil deze discussie mijden,
hoewel hij de ontwikkeling van zijn eigen persoonlijkheid niet buiten beschouwing
laat.
‘Ach, ik zie nu veel beter dan vroeger waar ik tekort schoot. Ik denk niet: gôh,
wat een spitse jongen. Nee, het enige waar ik me op beroemen kan is dat ik alsmaar
verhalen maakte. Voor de rest denk ik: wat een sufferd. Wat een droomdanser. Het
duurde zo lang tot ik wist wie ik was en wat ik waard was.’
Ik vermoed dat Toonder volgende delen van zijn autobiografie niet zal publiceren.
De vriendelijke, misschien ook enigszins naïeve maar eigenzinnige man die hij is,
blijkt snel aangeslagen als aan zijn goede intenties getwijfeld wordt; hij staat teveel
buiten de maatschappij om zich bewust een positie op dit vlak aan te meten. Maar
het op schrift stellen van zijn oorlogservaringen zal hem daarom alleen al zwaar
vallen. Bovendien, de tijd dringt, hoewel Toonder zelf dit liefst ontkent.
‘Mijn vrouw stierf aan een hartkramp, een beroerte. In het ziekenhuis is ze even
bijgekomen. Toen keek ze zó (hij grimast) heel even, ze was heel ver weg, want dat
kon je zien aan die blik, en ze lachte een héél klein beetje. Maar ze keek niet naar
mij. Ze keek naar Nora (de huishoudster, PS), en ze zei: “Zorg datie heel goed werkt.
En datie op tijd naar bed gaat.” Toen was het afgelopen. Ik dacht op dat moment
natuurlijk aan de verlichting waarover je paragnosten vaak hoort.’
‘Verder kan ik niets zeggen over de dood. Er is ook geen godsdienst die er iets
zinnigs van zeggen kan, want ik geloof niet in de dood. De dood is overschat, omdat
het aanvaarden van de dood betekent dat je mag leven zonder het beste ervan te
maken. Maar als je iets meemaakt door ervaringen op te doen, dan geloof ik dat je
een mogelijkheid hebt om te evolueren.’
Voltooit u uw autobiografie?
‘Ach, zolang ik nog een beetje hersens heb ga ik door, want ik heb een hoop te
vertellen. Maar ik hoop natuurlijk dat die autobiografie iets wordt, zodat ik niet al
te knullig afga. Ik vind het natuurlijk heel vermakelijk dat ik een prozadebuut heb
op een leeftijd waarop de meeste mensen een beetje aftands worden. En net als
Bommel hoop ik toch op een goed punt te kunnen eindigen.’
Paul Stamsnijder studeert Nederlandse Taal- en Letterkunde (specialisatie:
Taalbeheersing) aan de universiteit van Utrecht.
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Na de muur
Vier jaar geleden rond deze tijd schreef ik mijn eerste bijdrage voor Vooys. Toen
nog onder de toepasselijke koptitel: ‘Uit de Muur’. Of was het misschien al het tweede
verslag? Ik herinner mij in ieder geval, dat ik half november 1988 schreef over of
naar aanleiding van de ‘Reichskristallnacht’: 9 november 1938. Dat was toen vijftig
jaar geleden. Georganiseerd spontaan ruiten ingooien bij joden. Het startsein voor
de vervolging van alles wat ‘deutschfremd’ en dus ‘deutschfeindlich’ was. November
1988 commotie in de Bundesrepubliek omdat CDU'er Jenninger op iets te
historisch-realistische toon dit feit herdacht. Ik refereerde toen aan het gedicht van
Ed. Hoornik, ‘Pogrom’, uit 1938 en citeerde de regel: ‘Het is maar tien uur sporen
naar Berlijn’. Achteraf hoorde ik, velen kenden dat gedicht juist door deze regel,
maar niet ‘in Worten’. Wist ik veel dat je in een column toch maar beter alles kunt
toelichten. Daarom nogmaals, maar nu met de gehele tekst:

Pogrom
Is dat de maan, die naar het laatst kwartier gaat,
of een gelaat, omspeeld door walm en vlam?
Waar is Berlijn, en waar de Grenadierstraat?
- Wat deed de jongen, toen de bende kwam?
Is dat zijn schim, die daar voor de rivier staat,
is dit het water, dat hem tot zich nam,
is hier de Spree, en daar de Grenadierstraat?
- Het is de Amstel, het is Amsterdam.
Op 't Rembrandtsplein gaan de lantarens branden.
Over de daken sproeit een lichtfontein.
- Ik druk mijn nagels dieper in mijn handen.
De Jodenbreestraat is een diep ravijn.
Een korte schreeuw weerkaatst tussen de wanden.
- Het is maar tien uur sporen naar Berlijn.

Ik herhaal anno 1992 deze woorden van Hoornik in extenso: omdat na vier jaar, wat
is vier jaar dan, ja, omdat na vier jaar, maar de Muur is toch gevallen intussen, ja,
dat is alweer twee jaar terug, en nu is het toch alweer vier jaar, ja, maar alles is toch
veranderd intussen, toch, ja, dan zijn al die buitenlanders hier gekomen, Roma en
Sinti, Roemenen toch, dan is het leven hier toch zo moeilijk geworden, dan is het
ook allemaal zo crimineel geworden, die hoedjesspelers op de Kudamm, natuurlijk
Joegoslaven, en er zijn al zoveel Turken, niet toch... hoe dan met al die buitenlanders
hier?
Inmiddels steekt men buitenlanders in brand.
Wat gek, - nee: hoe vreselijk is dat toch. De wereld valt weer eens over Duitsland
heen. Altijd terecht: over Duitsland moet je voortdurend heenvallen. Ik ging plat op
mijn bek toen ze tijdens de Golfoorlog witte lakens uit de ramen hingen, ze wapperden
voor mijn balkon. Ik ben ‘erstaunt’ wanneer ik politieke debatten zie tussen regering
en oppositie, tussen het betonblok Helmut Kohl en ieder die zich tegen hem teweer
stelt. Ik ben ‘stupéfait’ wanneer ik meemaak dat er nooit sprake van een compromis
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kan zijn. The winner takes it all. Of het nou politici zijn, of het om een
Voll-Versammlung Schwulen gaat, of het om zomaar een discussie gaat. Gelijk
hebben, niet krijgen.
Inmiddels steekt men buitenlanders in brand.
Ik denk aan mijn studenten. Ach, ik houd veel van mijn studenten, schatten zijn
het, vooral naarmate ze meer op Nederland georiënteerd raken. En daartoe wordt
geen moeite gespaard: in het kader van Erasmus en Tempus-programma's wisselt
het uit dat het een aard heeft. Ik heb ook hele lieve buren.
Maar dan nu DIT. Eind november was ik in het Amsterdamse Goethe Instituut ter
gelegenheid van de presentatie aan de Duitse ambassadeur van een fraai
geschiedenisboek door Nederlanders samengesteld en geschreven over 150 jaar
Duitse democratie. Een heus leerboek voor docenten en studenten Duits in Nederland.
Het was een stijlvolle bijeenkomst met keurige sprekers die de Duitse democratische
traditie hoog in hun vaandel hadden. Weimar en vooral 1933-1945 hadden een smet
geworpen op die lange democratische traditie. Anno 1992 dreigde geen gevaar voor
die democratische traditie. Volgens de sprekers. Anno 1992 heeft na de vereniging
een kwart van alle Duitsers, namelijk die uit de voormalige DDR, al bijna zestig jaar
geen democratische traditie meer gehad, of je
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moet die lading stront in je ogen hebben gehad, dat je kon beweren dat dadrüben een
‘Volksdemocratie’ heerste. Over dat probleem werd die middag niet gesproken. Het
was een keurige, vooral hoopvolle middag met een slokje en een hapje toe. Wat was
iedereen het eens na die mooie woorden. Ja? Ein frommer Wunsch.
Nu DIT. Nog geen twee dagen na deze bijeenkomst werden Turken in brand
gestoken. En dat was niet de eerste aanval. Je kunt ze ook gewoon neersteken.
Overvallen op verblijfplaatsen van asielzoekers zijn letterlijk aan de orde van de dag.
De immigratieverzoeken van Duitse joden richting Israel stijgen drastisch. Turken
hier in Berlijn, die er soms al generaties lang wonen, voelen zich ‘verunsichert’. De
burgemeester belooft hen bescherming. De Goethe Instituten melden internationaal
een dramatische terugloop van belangstelling voor hun cursussen Duits. Betonblok
Kohl waarschuwt voor ‘crimineel extremisme van links en rechts’. Ik heb het ‘live’
gezien: Bundespräsident Von Weizsäcker werd bij de grote Berlijnse demonstratie
tegen racisme door de zogenaamd linkse autonomen uit Kreuzberg met eieren
bekogeld en het spreken onmogelijk gemaakt. Ik vond het een schande. Ik schaamde
mij plaatsvervangend, want ik heb die man zeer hoog. Maar eieren of brandbommen,
es gibt ein Unterscheid. Waarom zegt ‘der Helmut’ niet waar nu het werkelijke gevaar
vandaan komt?
Natuurlijk, natuurlijk, ik weet, ik heb het toch hierboven geschreven: het zijn niet
‘de’ Duitsers, maar wie het nu gedaan hebben spreken wèl Duits. ‘Nicht ich war es,
Adolf Hitler ist es gewesen’ heet een toneelstuk dat hier al jaren in een klein off-off
theatertje loopt. Alleen al om die titel - want de betekenis daarvan moge duidelijk
zijn - zou dat stuk nog lang moeten blijven lopen. In een groot theater. Ik hoorde
laatst over het in elkaar slaan van een buitenlander: ‘En hij was helemaal geen
asielzoeker, hij was legaal.’ Een jongen wordt halfdood getrapt, en hij was niet eens
een jood of een turk, hij was niet eens een ‘schwul’. Ach, ‘entschuldigung’, wat een
misverstand.
Pessimistisch? Nee, sceptisch. Dat minstens. Vier jaar lang schreef ik dit soort
berichten voor Vooys. Over de Freie Universität, over studenten, over Berlijn. Over
wat zomaar opkwam wanneer de deadline al weer gepasseerd was. Die deadline was
‘de Muur’, uit of na, - onzichtbaar geworden, maar nu bij iedere Duitser ‘im Kopf’.
Die muur is er dus nog steeds, maar ik houd op erover te schrijven. Gebeurtenissen
gaan nu zo snel; ik kan die ontwikkelingen voor Vooys niet kwartaallijk-actueel
bijhouden. Verslag doen over dat nieuwe grote Duitsland is aan journalisten, of aan
schrijvers als Cees Nooteboom.
Aan mijn bijdragen heb ik minstens een intrigerende, maar vooral amusante
kwalificatie van literair streetcorner-werker van de Volkskrant, Wilhelm Koipers,
overgehouden: ‘het Berlijnse orakel met de literaire smaak van een poef’. Pief, paf,
deadline: het is inmiddels dus al nacht, een onrustige herfstnacht, wolkenflarden
slieren angstig langs de lucht, en als een poef citeer ik nog eenmaal Hoornik:
Is dat de maan, die naar het laatst kwartier gaat,
of een gelaat, omspeeld door walm en vlam?
Waar is Berlijn, en waar de Grenadierstraat?
- Wat deed de jongen, toen de bende kwam?

Wat doet die jongen. Turk Joegoslaaf. Roemeen. Jood. Zo'n mooie donkere jongen.
Als de blonde bende weer komt. Het is maar tien uur sporen naar Berlijn. Morgen
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kan ik weg zijn. Terugzijn aan de Amstel. Maar hij. Wat overkomt die jongen. In
Duitsland.
Berlijn, december 1992.
Frans de Rover
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‘Alle huizen zijn geblindeerd met geluk.’1.
Lizanne Schipper
‘De jeugd, niet alleen de artistieke, vindt het helemaal niet leuk om begrepen te
worden’, verzuchtte Annie Romein-Verschoor eens morrend in een pennestrijd die
ze met een letterkundige vertegenwoordiger van de jongere generatie voerde.2. Met
die uitspraak slaat ze de spijker op zijn kop.
Jeugd is synoniem aan verzet. Onbegrip is een voorwaarde voor verzet. De
zorgzame samenleving loopt over van begrip, ook voor het tegenstribbelen daartegen.
De rebellie der adolescentie is daardoor noodgedwongen geforceerd. Dit secundaire
verzet, de strijd tegen het teveel aan begrip en liefde dat wérkelijk verzet in de kiem
smoort, maakt de tragiek uit van het wat truttig begrip ‘de hedendaagse jeugd’. Het
is deze paradoxale tragiek die Robert Vernooy in zijn onlangs verschenen roman De
tedere tirannie aan de hand van twee onverzettelijke pubers oproept. Jessica en Jasper.
Ze zitten in het ‘Verzet tegen de Vrede’ (108).
Begrip tiranniseert de wereld. Dolf Oetker, de gezinstherapeut bij Jessica thuis,
schrijft in zijn werk Gezondheid als gemeenschapstucht: ‘We hebben geen leiders
meer; er zijn alleen nog begeleiders. [...] Onze onderdrukkers zijn misschien niet
meer als zodanig herkenbaar, maar de onderdrukking is er niet minder om. In onze
zorgzame samenleving heeft zij de vorm van hulp aangenomen,...’ (135). Niet alleen
duikt er overal waar een noodkreet wordt gehoord een psychiater op, (en als er geen
probleem is, vinden we er wel één) overál is begrip het codewoord. Bij de
problemenrubriek van Margriet kun je terecht, in avondlijke radioprogramma's troost
de warme stem van de presentatrice een ieder die in geestelijke nood verkeert, zelfs
een politieagent is een begripvolle vaderfiguur en zorgt voor ‘een stuk opvang’. Zo
heeft Evelien, de moeder van Jessica, ‘haar ontspanningsklas en haar zelfhulpcursus,
waar ze onder deskundige begeleiding haar onafhankelijkheid kan trainen, een
aanvaardbaar compromis tussen zelf je leven leiden en je door je leven laten leiden.
“Meester, zeg mij hoe ik vrij moet zijn...”’(31)
Zowel vrijheid als begrip vallen onder de gemeenschapstucht. Strijden ervoor
hoeft, ja, kán zelfs niet meer. De agressieve muziek die ‘Rebel without a cause’
Jasper met zijn band Destroyka produceert, komt voort uit ‘onmin met een
samenleving die subversiviteit waardeert als een eigenzinnige vorm van huisvlijt.’
(67) In een morsige uitgaansbuurt bedenkt Jessica bij de stank van een pisriviertje
waar dronkelappen in hun vuiligheid van de dag te voren vallen: ‘Toch is het goed
dat er nog steeds plaatsen zijn waar je kan vallen zonder dat je wordt opgevangen.’
(131) Verzet hoort erbíj in deze samenleving. Opstandigheid wordt gereduceerd tot
een

1.
2.

Robert Vernooy, De tedere tirannie. p.155.
In: Critisch Bulletin, jrg. 23, 1956/57, p.105.
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fase van de puberteit, die in niets afwijkt van het verwachtingspatroon. Begrip ervoor
kunnen de nooddruftigen met bakken van de straat scheppen. Waar de onderliggende
noodzaak ervan bestaat uit onderscheidingsdrang, wordt de onverzettelijken het
tegendeel opgedrongen. Deze welwillende mentaliteit jegens de grillen en kuren van
de jongere generatie is ook tot de ouders doorgedrongen, die uit alle macht een begripen liefdevol thuis voor hun kroost proberen te creëren. Bij ons kun je met al je
problemen terecht. We zijn zelf ook jong geweest... Maar waar veel mensen de
narigheden uit hun jeugd koesteren omdat ze die tragiek bijvoorbeeld zien als
voorwaarde voor een begeerd kunstenaarschap, daar verzetten Jessica en Jasper zich
hulpeloos tegen de opgedrongen lieve harmonie van thuis. De tentoongespreide
‘intergezinnelijke solidariteit’ en haar moeders pogingen om een gezellige scène van
de reclame na te spelen, stuiten op Jessica's nadrukkelijke onwil. Als Ad, Jessica's
vader, op zoek is naar zijn dochter die weggelopen is met haar vriendje, vermoedt
hij de waarheid: ‘“Jessica heeft wel eens gezegd dat wij het gewoon leuk vinden om
haar dingen te verbieden, maar het lijkt eerder zo dat zij een of andere perverse
bevrediging vindt in het zichzelf frustreren door ons tot verboden te provoceren, dat
ze alleen die dingen wil doen waarmee ze kan aantonen dat wij haar onderdrukken.
Wie is hier dan de tiran?”’ (122)
Deze afkeer van het teveel aan ouderliefde komt men ook, en in nadrukkelijker
termen, tegen bij een veel minder recente roman. De moord op Arend Zwigt (1951)
van Alfred Kossmann verhaalt van een, oppervlakkig gezien, vergelijkbare situatie.
Twee jongens kunnen het thuis niet meer aan en ondernemen een teleurstellende
wegloopactie. Dat een van de jongens, Arend Zwigt, juist wél reden heeft tot verzet
maakt de tragiek van zijn thuis zwaar beminde vriend Simon Spelbreker extra wrang.
‘“Jouw positie ten opzichte van je ouders is volkomen ideaal [...] Als er iemand vrij
kan zijn,” voegt hij zijn schijnbare lotgenoot toe “ben jij het. Jou hebben ze kwaad
gedaan. Ze hebben je mishandeld en je hoeft de haat om je geboorte niet te laten
overstelpen door lieve herinneringen. Jij kunt volkomen consequent leven en zonder
scrupules wraak nemen. Ik wil je zeggen dat ik jaloers op je ben.”’ (51) De paradox:
het verzet tegen het feit dat verzet niet nodig is, wordt door enkele, steeds terugkerende
en enigszins Forumiaans aandoende ‘handwoorden’ door de hele roman heen voelbaar.
De strijd tegen conventionaliteit, valse gevoelens, pathetiek en sentimentaliteit moet
via programmapunten en haat worden aangebonden. Het pijnlijke is echter dat de
maatschappij dit verzet verwacht en heeft geïnstitutionaliseerd, zodat het geworstel
zelf in feite óók conventie is. ‘“Ik wil niet begrepen worden,” klaagt Simon tegen
zijn verwonderde vriend, “waar we ons in de eerste plaats tegen moeten verzetten is
tegen het handboek. Ze hebben ons ingedeeld, ze hebben ons verpletterd met
psychologie zoals ze daar alles mee verpletteren. Ik wil niet gevangen zitten in een
hoofdstuk. Ze denken, dat het in de ontwikkeling ligt en dat het wel bijtrekt. Maar
ik wil niet dat het bijtrekt. [...] Ik ben alleen maar weggelopen om de handboeken
consequent te maken.”’ (59) Met andere woorden: schoppen tegen de conventie is
zelf passen ín die conventie! Dan is het
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veel eenvoudiger en begeerlijker een concrete ellende te bestrijden. Dat is
gegarandeerd échte strijd. Bij gebrek aan beter haat Simon Arends ouders, omdat
zijn eigen ouders hem niets in de weg hebben gelegd. Echter: ‘Objectief gezien waren
zijn ouders even erg als die van de vriend, zij hadden hem geterroriseerd met hun
liefde, hem gekweld met hun goedheid, [...] hij, Simon, was wel weggelopen, maar
zijn moeder zou huilen, zijn vader zou haar troosten en zij zouden hem vertrouwen,
ook nu. [...] Zijn paradox was dat hij hen haatte omdat zij hadden verzuimd hem
voldoende materiaal voor zijn haat te geven...’ (42)
Karakteristiek voor de maatschappij zoals Vernooy die in zijn roman oproept, is
het conformisme. De mens hangt naar conformisme en alle mogelijke instituties en
sectoren komen aan die diepgewortelde wens tegemoet. De medische wereld staat
in dienst van deze ‘Gleichschaltung, met als doel de systematische eliminatie van al
het lichamelijk en geestelijk abnormale. [...] Welbeschouwd wordt de patiënt
onderdrukt door zijn eigen conformisme, het verlangen om koste wat het kost normaal
te zijn. Aan dit gesundes Volksempfinden ontleent de gezondheidszorg haar
bestaansrecht’ (22) Maar vooral de vrijetijdsindustrie, het amusement als gedwongen
en commercieel produkt, zorgt voor gelijkschakeling. De ouders van Jessica hebben
van ontspanning hun broodwinning gemaakt: wat eens een hippievrijplaats was, is
nu door hen omgevormd tot een gezinscamping die op rolletjes loopt. De orde,
veiligheid en de pret worden er met ijzeren hand gehandhaafd. ‘“De wielen van de
caravans,” bespiegelt Ad, “dienen hoofdzakelijk om de schijn van mobiliteit op te
houden, de illusie dat ze kunnen gaan en staan waar ze maar willen. De meesten
staan hier levenslang. Ze behoren tot het soort dat van zijn geluk een getto maakt.
Ze hebben zoveel te verliezen. Zonder hekken en terreinbewaking voelen ze zich
niet veilig. Ze dwepen dan wel met de vrije natuur, maar eigenlijk vinden ze vrijheid
heel bedreigend.”’ (48) De ‘gezelligheidsdieren’ die een feestje van Ad en Evelien
bevolken, bepleiten in hun rituele, clichématige gesprekjes ‘een systeem waarbij elke
burger een eigen controleur heeft en tegelijk iemand anders controleert.’ (90). ‘De
grootste beperking van je bewegingsvrijheid is besluiteloosheid; als je je niet vastlegt,
kom je niet van je plaats.’ (105). De vrijheid die hier wordt nagestreefd is een
massaprodukt en in feite een gevangenis; het is een van de vele bitter-ironische
tegenspraken die de kleur bepalen van de welzijnsstaat.
Conformisme regeert de samenleving in al haar facetten. De gezondheids- en
geestelijke zorg bedient bij Vernooy de mens op zijn wenken door gelijkschakeling
te bewerkstelligen, vrije tijd wordt een lucratieve mogelijkheid voor de industrie om
eventuele open plekken van het individu op te vullen met amusement; het
reclamebeeld van het knusse gezinnetje is de norm voor een geslaagd huiselijk
gezinsleven. Je laten entertainen is verplicht, verveling is taboe. De uitgangssituatie
van De tedere tirannie benadrukt - evenals de titel - deze gedwongen gezelligheid.
De recreatieleider van de camping bewaakt met argusogen het plezier. Het is niet
toegestaan deze gereguleerde pret te weigeren, het idee dat men zichzelf op de een
of andere wijze zou kunnen vermaken is vervallen. ‘“Leuk dat je er bent!” Jasper
voelt zich zo weerzinwekkend wel-
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kom dat hij het liefst gelijk weer rechtsomkeert maakt. “Zeg, valt er hier nog wat te
verstieren of hoe zit dat?”’ Misschien bang voor subversieve invloeden voegt de
leider vriendelijk maar beslist zijn overig gehoor toe: ‘“Nog steeds zijn er mensen
die niet mee doen. Ik wil geen namen noemen, maar volgens mij weten we allemaal
wie ik bedoel. Als jullie willen dat het hier een beetje gezellig wordt, dan moeten
jullie wel meewerken. Dat gaat alleen als we er even met z'n allen onze schouders
onder zetten. Ik weet het, het lijkt belachelijk om zo met die gezelligheid te lopen
leuren, maar op een gegeven moment gaat het helemaal vanzelf, dan merk je het
gewoon niet meer.”’ (18) Zo is dwalen in het nabije bos er absoluut niet meer bij. Je
zou kunnen zeggen dat de ‘gecultiveerde jungle’ op de vensterbank in de wachtkamer
van de dokter hiervoor symbool staat; vakantiegangers gaan, net als in hun werkend
bestaan, gebaande wegen; ze worden door de bossen gedirigeerd door koppaaltjes
die de routes aangeven. Ze weten niet beter, ze vragen niet om iets anders. Behalve
Jasper en Jessica.
Ook de jongeren, schijnbaar subversief met hun lawaaiige brommers en dito
tijdsbesteding, zijn volgzame schapen onder de terreur van de gezelligheidsindustrie,
al ziet de invulling ervan er even anders uit dan bij hun ouders. Vervreemding overvalt
Jasper, een sterk gevoel er niet bij te horen, in disco PARADISE. ‘Dode zielen
dwarrelen in stroboscopisch licht, dansen op de maat van een computergestuurd
orgasme.’ (15) Bij een optreden van een popgroep met de veelbetekenende naam
Bon Sauvage, schreeuwt een van de bandleden het clichématige ‘“Is everybody
happy?” Nou en of. In de braafste maatschappij aller tijden heeft de handel in extase
ongekende vormen aangenomen.”’ (58) Niet alleen de naastenliefde is
geïnstitutionaliseerd, de massaconsumptie van de geïndustrialiseerde pret is dat ook.
Als de jeugd zich dus te buiten gaat aan disco, drank en (soft)drugs en vanwege het
hoofdschudden van de oudere generaties in de prettige waan verkeert dat dít nu
onconventioneel is, hebben ze het lelijk mis. Zoals puberproblematiek een fase is,
zo is ‘afwijkend’ gedrag een bestanddeel van de jeugd. Men verwacht niet anders.
Het feit dat praktisch alle jongeren deze illusie op gelijke manier koesteren, spreekt
boekdelen. Verwachting van en een overmaat aan begrip voor dit zogenaamd
onconventionele, maakt dat dergelijk gedeeld verzet - via een omweg - compleet
wordt ingelijfd bij het conformisme van de maatschappij. Zo vormt dit soort van
verzet het tegendeel van verzet. Daar komt, als gezegd, nog bij dat de industrie zich
met graagte op de droom van de luidruchtige rebellie van de jongeren werpt.
En als ik zelf om me heen kijk... hoe onconventioneel is de commerciële MTV
die koketteert met het anderszijn, niet van individuen, maar van een massale doelgroep
die af wil wijken van de norm die ze zelf bevestigt en in stand houdt? Een programma
als ‘120 minutes, MTV's alternative music show’ bestaat bij de gratie van jongeren
die zichzelf wat wijs maken. Wij zijn apart... Wij zijn excentriek... (en gestuurd door
de commercie die er een fors slaatje uit slaat). Een misschien nog wrangere illustratie
van deze ironische situatie vormt een verhaal dat ik me herinner over de jeugd in
Japan. Daar neemt, zoals we weten, de gemeenschapstucht karikaturale proporties
aan, misschien wel vooral omdat er ook niet ge-
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probeerd wordt het conformisme verborgen te houden zoals in het Westen, onder
een vernisje van vermeende individualiteit. Nu schijnt het zo te zijn dat deze eender
gepakte en gekapte Japanse jongeren zich in hun vrije tijd massaal het park in spoeden
om zich daar het uniform van de ruige, rebellerende jongere aan te meten, compleet
met vetkuif, leren jack en 501. Zijn de vrije uren verstreken, dan wordt het
onconventioneel pak weer verwisseld voor het geaccepteerde. Deze vorm van verzet
is dermate gereguleerd en prescriptief dat wij er ons nauwelijks een voorstelling van
kunnen maken. Maar toch... gaat het er bij ons zo anders aan toe? Kijk, om het
voorbeeld van zoëven aan te houden, eens naar de slinkse censuur die MTV uitoefent.
Of een geamputeerde Prince (you sexy m.f.) nu wel of niet aan kracht inboet is een
kwestie van persoonlijke voorkeur. De paradox waarmee we hier te maken hebben
is echter grenzeloos. De vrijheid is schijn. Van hogerhand wordt bepaald wat kan en
wat niet kan. De zogenaamd rebellerende jongeren zijn ledenpoppen - hun gedrag
wordt in geschikt geachte banen geleid. Het individu heeft het nakijken.

Het onconventionele is ‘in’. Zo in als maar kan. En dus is er niets onconventioneels
meer aan. Je zou Vernooys relaas moralistisch kunnen noemen. Feit is in elk geval,
autonomiegedachten ten spijt, dat terugkoppeling naar eigen maatschappij bij mij
als vanzelf ging. Zo herinnerde ik mij een wat morrende bespreking door VN-recencent
Rudie van Meurs van het boekje Echte motorfietsen van NRC-redacteur Warna
Oosterbaan. Motorrijders zouden een eigen life-style hebben ontwikkeld, parafraseert
Van Meurs, die steeds meer in de richting gaat van onafhankelijkheid,
non-conformisme en het verkennen van eigen grenzen. ‘Onafhankelijk?’ vraagt Van
Meurs zich af; ‘Er zijn op dit moment 120 toerclubs voor motoren met 8000 leden.
Vorig jaar lente kwamen op een dag 882 motoren over de dijk waaraan ik woon.
Want om de een of andere reden gaan motorrijders er het liefst in groepen op uit.
Als kuddedieren rijdend op elkaars achterwiel, Japanners op Japanners. Doelloze
ritten. Non-conformisme? Het lijkt wel of een motorrijder over geen enkel eigen idee
en initiatief beschikt en slaafs de routes volgt die de dealers en het landelijk
overlegorgaan Tourclub met hun voorjaars-, najaars- en zomerritten voor hem en
haar uitzetten.’ (Vrij Nederland, 1 augustus 1992, p. 63)
Waarschijnlijk is onconventionaliteit en verzet bij jongeren altíjd in geweest.
Marsmans ‘Groots en meeslepend wil ik leven!’ is sinds mensenheugenis een motto
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en is zelfs een cliché geworden. Begrippen als artisticiteit en verzet zijn altijd met
de jeugd verbonden geweest. Nu echter verzet niet meer nodig is, intégendeel zoals
Vernooy aantoont, nu er geen excuus meer is voor rebellie (zoals een stijve
maatschappij, onbegrip van ouders, ellende etc.), dringt de paradox van de in feite
conventionele onconventionaliteit zich onherroepelijk op. Aan sommige jongeren
die door de hele farce heenprikken. Zoals, om tot de leesstof terug te keren, aan
Jessica en Jasper. Zoals toch ook aan Simon Spelbreker. Vaak heeft in De moord op
Arend Zwigt deze figuur sterk het gevoel dat er wat schort aan zijn gedragingen en
uitspraken. Op die momenten twijfelt hij aan de authenticiteit van alles wat hij doet.
Is zijn individualisme wel honderd procent eerlijk en puur? Handelt hij
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niet juist naar de codes van de, al eerder geciteerde, handboeken, zijn zijn geëxalteerde
gevoelens niet geforceerd ontstaan uit een verlangen naar hartstocht? Zijn angst voor
pose en frase doet hem zich steeds moedeloos afvragen ‘is dit wel echt?’ In de shabby
hotelkamer die hij enkele dagen met zijn vriend betrekt, staat hij peinzend voor het
open raam ‘luid denkend om in zijn binnenste de conventie van gevoel die hem met
natte dweilen in het gezicht sloeg te onderscheiden van het echte gevoel dat hem de
tranen in de ogen dreef. [...] Het kwam alles van binnen en het kwam alles van buiten,
het was conventie en het was beleving, een modder van door drek vertroebeld water
waar hij vol afschuw in staarde. “Kon ik maar weten wat ik voelde,” dacht hij met
een retoriek die hem ook alweer onzuiver voorkwam. “Kon ik maar weten wat ik
voelde....”’ (79) Jongeren als deze beseffen dat hun verzet schone schijn is, dat het
gebrek aan een reden ervoor de grond onder hun voeten wegmaait, dat er in de
terminologie van Simon ‘iets onherstelbaars’ moet gebeuren, wil hun gedrag het
karakter van een fase te boven gaan, een fase die onherroepelijk, zoals bij Ad, Jessica's
vader, wegsijpelt en plaats maakt voor het berustend burgerdom. ‘Als iemand hem
twintig jaar geleden gezegd had dat hij ooit nog eens zou houden van dezelfde muziek
als zijn ouders, zou hij het niet geloofd hebben en misschien zelfs wel beledigd zijn
geweest. Soms draait hij nog wel eens wat rock 'n roll, maar het gevoel dat hij daarbij
heeft is niet meer wat het was. Onmerkbaar zijn de romantiek en de rebellie verworden
tot matte nostalgie, een verzameling “gouwe ouwe”, begeleidingsmuziek bij fletse
foto's van Ad op de motor, Ad met lang haar (“Weet je nog: wij tegen de wereld?”),
Ad met zijn elektrische gitaar. Het jeugdig vuur staat thans op de spaarbrander.’
(147)
Toch verzet dus, tóch iets doen om aan deze treurige en naar het lijkt
onvermijdelijke fasering van het leven te ontkomen. Jessica eet niet meer, lijdt aan
‘Anorexia Nervosa (sierplant die goed gedijt in een drukkende, beschutte omgeving).’
(118) Jasper heeft zijn kamer geheel zwart geverfd en zit bij een echte herrieband.
Het is niet genoeg. Niet ‘onherstelbaar’ genoeg. Net als Arend en Simon, verwachten
Jasper en Jessica al hun heil van het weglopen van huis. Maar wat moet je met die
vrijheid? ‘Het enige dat Jessica wilde was vrij zijn om te doen wat ze wilde. Nu is
ze vrij en heeft ze niks meer te willen.’ (126) En zo verzucht Simon moedeloos tegen
zijn vriend: ‘“Ach Arend, wat moet ik doen met die vrijheid?” Wat moet er gebeuren
om de val van de massaal beleden en erkende, van de zichzelf uitblussende
subversiviteit te ontwijken? “We moeten een ziekte oplopen of een moord plegen,”’
(59) zegt Simon met de moed der wanhoop. Wat lusteloos stelt hij Arend voor in het
water te springen. Verzuipen dan maar. Uiteindelijk echter, nadat Arend met hangende
pootjes thuiswaarts is getogen, blijft hij steken in een machteloos malen over een
onherstelbare daad die nooit plaats zal vinden: een daad die erin zou bestaan wraak
te nemen op de wereld door zijn vriend te vermoorden. Bij Vernooys twee
onverzettelijken vindt de onherstelbare daad wél plaats, maar beslist niet op een
romantische, heroïsche wijze. Het verblijf in de bunker, wijkplaats en ironisch
liefdesnestje van Jasper en Jessica, is één grote ontgoocheling. De door Jessica
opgespaarde pil-
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len - het is zo ontluisterend dat ik vind dat ik het wel mag verklappen - worden
verdeeld, Jessica sterft, Jasper raakt in coma. Arend, Simon, Jessica, Jasper. Alle
vier wilden ze individuen zijn in een wereld van begrip.
Het gezond verstand hangt vol met wandtegelwijsheden, alle troostende uitingen
zijn automatische clichés, alle gezelligheid is een commercieel massaprodukt. Het
leven van de oma van Jasper wordt geleid door machines, ze is verplicht te blijven
leven - ‘het toppunt van comfort voor de verwende consument die te beroerd is om
zelf zijn adem te halen.’ (63) Zo leiden alle mensen in feite niet hun eigen leven,
maar wórden ze geleefd en geregeerd. Door luxe, amusement, onpersoonlijke
ideaalbeelden en dito hulpinstanties. Onder alle beleefdheids- en andere aangeleerde
frasen gaat een fundamentele onverschilligheid, een gebrek aan communicatie en
een gebrek aan behoefte elkaar wérkelijk te leren kennen schuil. Onder de plamuur
van liefde en begrip heerst achteloosheid. Jessica voorvoelt dat ook voor haar geldt:
niemand is onmisbaar. Het leven gaat door.

Literatuur
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Trans
En hoog in het van witte drijfwolken zwangere blauw, de weerschijn van
het wriemelend watergezicht, de vergulde lier op het Concertgebouw, de
transen van het museum en de keizerskroon op de Westertoren.

Erik Provenier en de Kunsten
In Andreas Huyssens studie After the great divide staat een hoofdstuk met de titel
‘Mass culture as woman’. In dit hoofdstuk laat Huyssen aan de hand van Flauberts
Madame Bovary zien hoe het begrippenpaar modernisme/massacultuur gekoppeld
is aan de tegenstelling mannelijk/vrouwelijk. Emma Bovary is een vrouwelijke lezer,
gevangen tussen de valse voorspiegelingen van triviale, romantische lectuur en de
realiteit van het provinciale leven in Frankrijk. Ze probeert de illusie van een
aristocratische romantiek te beleven, maar zit vast aan de banaliteit van het alledaagse
bourgeois-leven in een Frans dorp. Emma's schepper Flaubert daarentegen werd
bekend als de vader van het modernisme, als een van de ontwerpers van een esthetiek
die fel afwijzend stond tegenover de literatuur die madame Bovary graag las.
Bekend is Flauberts uitspraak ‘Madame Bovary, c'est moi’. Deze identificatie van
de mannelijke auteur met zijn vrouwelijk personage heeft volgens Huyssen veel te
maken met de marginale positie van de literatuur en de kunst in een maatschappij
waarin mannelijkheid geassocieerd wordt met actie, handel, vooruitgang: zaken die
met industrie, wetenschap en commercie te maken hebben. Maar de identificatie is
onjuist, aldus Huyssen. Flaubert, de man, is de representant van een hoge kunst. Hij
is de schrijver van onvervalste literatuur (objectief, ironisch, gecontroleerd). Madame
Bovary, de vrouw, is de lezer van inferieure literatuur (subjectief, emotioneel, passief).
Zij representeert een ‘lagere’ kunst.
Triviale cultuur werd en wordt nogal eens als vrouwelijk voorgesteld en de hoog
boven het alledaagse verheven cultuur (bijvoorbeeld de modernistische) als mannelijk.
Huyssen geeft in zijn studie een aantal voorbeelden van het negentiende-eeuwse
gebruik om aan massacultuur (feuilletonromannetjes, bestsellers) pejoratieve
vrouwelijke karakteristieken toe te kennen. Deze gewoonte berust op de traditionele
premisse dat de vrouw in vergelijking tot de man inferieure artistieke mogelijkheden
heeft. Het (hoge, verheven) modernisme wordt dan ook gedomineerd door een
mannelijke ‘stroom’, die zelfs af en toe openlijke verachting voor vrouwen en voor
de massa tentoonspreidt, zoals Huyssen stelt. Nietzsche is van die mannelijke stroom
de meest invloedrijke vertegenwoordiger. Voor Nietzsche staat de massa (vrouwelijk)
tegenover de (mannelijke) kunstenaar-filosoof-held. De individualist strijdt tegen
een on-authentieke, lagere cultuur.
En zo regeert de mannelijke wereid de Kunsten. Huyssen schrijft: ‘The powerful
masculinist mistique which is explicit in modernist such as Marinetti, Jünger, Benn,
Wyndham, Lewis, Céline et al. (not to speak of Marx, Nietzsche, and Freud), and
implicit in many others, has to be somehow related to the persistent gendering of
mass culture as feminine and inferior - even if, as a result, the heroïsm of the moderns
won't look as heroic anymore.’
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De grachtengordel
Het onderschrift van deze aflevering van Trans is afkomstig uit Geerten Meijsings
roman De grachtengordel. De hoofdpersoon van deze roman, Erik Provenier, is een
kunstenaar van de oude stempel. Voor de verliefde beschrijving van Amsterdam, die
hierboven in het Trans-kader afgedrukt staat, is niet Provenier, maar een ander
personage verantwoordelijk. Provenier heeft een hekel aan de stad. Dat is zo gegroeid.
Toen hij nog een jongen was en droomde van het kunstenaarsbestaan in de grote
stad, meende hij in Amsterdam nog zijn walhalla te kunnen vinden:
‘In A* gebeurde het, had ook hij in zijn jonge jaren gedacht: het moest daar
wemelen van de schrijvers en kunstenaars. Een stad in gisting, waar uit de
fermentering van vele vreemde geesten kunst ontstond. Daar werden de kranten
gemaakt,
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waren de grote uitgevershuizen gevestigd: binnen de grachtengordel. Hoe graag zou
hij niet in A* willen wonen.’
Als Provenier later naar A* verhuist, blijkt zijn droom niet in vervulling te gaan.
In de stad is geen sprake van een bruisende, zichzelf voortdurend bevruchtende en
opzwepende schrijversscene. Het wemelt er weliswaar van de schrijvers, maar deze
onderscheiden zich niet van allerlei andere ‘publieke figuren’, zoals de
televisiepresentator of de discjockey. Zij zijn exponenten van een versplinterd
cultureel klimaat, waarin voor de literatuur slechts een marginale plaats is weggelegd.
Provenier voelt zich hierdoor in zijn schrijverseer aangetast en krijgt een hekel aan
de ‘barbaarse’ stad.
Provenier ondervindt dat zijn schrijverschap hem niet de bijzondere,
bovenmaatschappelijke functie geeft, waarop hij als literator te midden van de
barbaren recht meent te hebben. Hij, de schrijver van de oude stempel, hult zijn
exclusieve, alles overstijgende literatuur in een nevel van rituelen en mystificaties.
Hij koketteert met de pose van het totale schrijverschap. Hij omgeeft zijn literatuur
met een aureool van Heiligheid: zij heeft exlusief toegang tot het domein van de
Schoonheid. Zij is puur, vrij van verderfelijke invloeden: zij is de kortste weg naar
de waarheid. Provenier moet echter onder ogen zien dat de postmoderne lezers in de
stad A* niet bereid zijn voor zijn werk het ontzag op te brengen dat hij van hen
verlangt. Hij is het slachtoffer van de mede door schrijvers bevochten democratisering
van het gecommercialiseerde kunstbestel.
Provenier is omringd door vakbroeders die zich, veel meer dan hij, bewust zijn
van hun eigen bescheiden positie in de publicitaire marge. Zij zijn dan ook beter dan
Provenier in staat zich in A* staande te houden: ze verdienen hun eigen kost,
publiceren in de zaterdagbijlage van de krant en verschijnen - samen met quizmasters
en marathonlopers - in televisieprogramma's. Anders dan Provenier, wiens
schrijverschap een anachronisme is, zijn diens collega's kinderen van

Geerten Meijsing

hun tijd, de tachtiger jaren. Waar Provenier zichzelf met zijn opgeblazen
kunstenaarspretenties tot culturele en maatschappelijke outcast heeft gemaakt, daar
hebben veel andere auteurs van de nood een deugd gemaakt. Hun (niet alleen literaire)
werk heeft niet meer de exclusieve status van dat van de grote modernistische auteurs,
maar het is wel een onderdeel geworden van de maatschappij.

Judith Cohen
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Een onderdeel van de Amsterdamse maatschappij van de jaren tachtig is Provenier
zeker niet. Hij lijkt veeleer een tijdgenoot van de grote Flaubert, de schepper van de
met romannetjes dwepende Emma Bovary. En dat anachronisme maakt De
grachtengordel tot een boek dat in zekere zin geestig is. Maar de roman zou geestiger
zijn geweest wanneer de auteur, Geerten Meijsing, wat meer relativerende distantie
had genomen van zijn hoofdpersonage. Toen ik bladzijde 347 had bereikt, waarop
het deftige Explicitus de roman afsluit, kon ik me met de beste wil van de wereld
niet aan de indruk onttrekken dat het Meijsing allemaal ernst is. Ja, hij méént het.
Meijsing schetst een dandy in de jaren tachtig, een kokette kunstenaarsfiguur die
geen notie heeft van de grootte van de draagkracht van zijn kunst. Provenier neemt
het zijn lezers in ernst kwalijk dat de Prachtboeken die hij geconcipieerd heeft het
aanzien van de wereld niet veranderd hebben. Dat is geestig, zeker. Maar het blijft
niet bij een onschuldige beschrijving van een dwaze literator uit een andere wereld.
Niet alleen Provenier is vooroorlogs. Hij is niet de enige die halsstarrig blijft
vasthouden aan ouderwetse opvattingen over hoog boven het alledaagse verheven
kunsten. Onmiskenbaar kleven aan Meijsings beschrijving van Provenier ook de
enge luchtjes van reeds lang door bijna iedereen verlaten ideologieën.
Zeer gedateerd en wereldvreemd is het ontbreken van de vrouw in De
grachtengordel. De literaire verbeeldingswereld van Provenier/Meijsing is een
mannenwereld. Alle collega's van de hoofdpersoon waaraan in De grachtengordel
woorden worden besteed, zijn man. De mannen bestieren de republiek der letteren.
Er lopen in het A* van Provenier geen vrouwelijke schrijvers rond. Wel schetst
Meijsing ons het portret van een vrouwelijke randfiguur van zijn literaire universum:
Judith Cohen. Deze dame blijkt zijdelings betrokken bij het literaire bedrijf, maar
kent geen enkele literaire pretentie. Provenier en zijn mannelijke collega's ambiëren
tenminste nog een meesterlijk werk uit de pen te persen. Cohen niet. Over haar ont-
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vangt de lezer enkel informatie die met verliefdheid, verlangen, relaties en jaloezie
te maken heeft. Ze vervult in de roman de uiterst traditionele, afgezaagde functie
van de (gelukkig tamelijk nette) hoer.
Dat er in de verhaalwereld van De grachtengordel tijdens de jaren tachtig geen
vrouwen deelhebben aan het literaire bedrijf kan waar zijn: de schrijver is vrij zijn
fictief universum naar eigen voorkeur in te vullen. Wanneer echter de enige vrouw
niet alleen volstrekt pretentieloos is, maar ook nog eens onvermijdelijk met het
archetype van de vrouwelijke hoer blijkt te worden geïdentificeerd, dan bevestigt
Meijsing op een griezelige manier de cliché's van een tijd die al enige jaren voorbij
was, toen er in steden als A* literaire prijzen werden uitgedeeld van vijftigduizend
gulden, zoals in De grachtengordel beschreven wordt. Ten tijde van Flaubert stelde
men axioom dat vrouwen in vergelijking tot mannen inferieure artistieke
mogelijkheden had, zo schrijft Huyssen in After the great divide. Meijsing lijkt van
dezelfde premisse uit te gaan. Voor zijn hoofdpersonage Provenier is Judith Cohen
iets om flink verliefd op te worden. Maar de Kunsten, die blijven het exclusieve
terrein van Meneer zelf.
Beatrijs de Jager

Literatuur in Utrecht
Utrecht heeft iets met literatuur. Niet voor niets vindt hier jaarlijks de Nacht van de
Poëzie plaats in een steevast uitverkocht Vredenburg, werd de binnenstad volgezet
met Nachtregels en heeft Utrecht in haar centrum vijf literaire boekhandels. Maar
Utrecht kent nog vele andere vrijplaatsen waar bekende en minder bekende literatoren
zich manifesteren. In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van deze literaire
activiteiten, als handreiking aan iedereen die beseft dat literatuur iets is wat je nú
mee moet maken, en niet iets wat je over twintig jaar pas in de vernieuwde editie
van Lodewick mag lezen.

Vooraf
In dit stuk wordt feitelijke informatie gegeven die grotendeels voor zichzelf spreekt,
maar het zou kunnen dat de lezer niet bekend is met de termen eerste/tweede circuit.
Deze termen zijn als volgt te verklaren: als we spreken van het eerste circuit gaat het
om landelijk minder of meer bekende schrijvers, die bij een gevestigde uitgeverij
hebben gepubliceerd. Hebben we het over het tweede circuit, dan gaat het om relatief
onbekende schrijvers die nog niet bij een gevestigde uitgeverij hebben gepubliceerd.
Dit onderscheid wordt vooral gehanteerd om de lezer een indruk te geven van de
invalshoek van het betreffende initiatief; het is geen waarde-oordeel of maatstaf voor
literaire kwaliteit.
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Literaire podia
Het meest recente initiatief in Utrecht is literair matinee De Gave, dat 18 oktober
j.l. in première ging. De matinee is ontstaan uit een samenwerkingsverband van
enkele Utrechtse schrijvers, de stichting ZIMIHC en de Hogeschool voor de Kunsten.
Vier of vijf auteurs dragen voor uit eigen werk, afgewisseld met levende klassieke
muziek; de opzet is om steeds een wat bekendere auteur naast drie of vier minder
bekende schrijvers te zetten. De Gave vindt plaats op elke derde zondagmiddag van
de maand op Janskerhof 18, aanvang 14.30.
Een ander podium, dat al vijf jaar bestaat, is literair café Averechts, dat een podium
wil zijn voor schrijvers uit het tweede circuit. Het podium werd voorheen
georganiseerd door de Utrechtse auteur Sylvia Hubers, maar is onlangs overgegaan
in andere handen. De tegenwoordige organisatoren zullen (overigens met veel respect
voor Sylvia) een heel andere vorm gebruiken. Wie wil weten wat dat inhoudt, kan
elke tweede zondagmiddag van de maand terecht in café Averechts, Lijsterstraat 49,
aanvang 14.30.
Een klein initiatief dat niet onvermeld mag blijven, is literair café Schiller, dat eens
per maand plaatsvindt in het gelijknamig theater in de Minrebroederstraat. De
Schillergroep is een gezelschap van overwegend iets oudere auteurs uit het tweede
circuit. Hoewel het literaire niveau van het gebodene sterk wisselt wordt dat
ruimschoots goedgemaakt door de gezellige ambiance, het enthousiasme van de
schrijvers en de duidelijke functie van Schiller als broedplaats voor literair talent:
veel Utrechtse schrijvers zijn begonnen in Schiller en de lightverse dichteres M.
Kool, die enige tijd geleden bij Meulenhoff debuteerde, is eveneens afkomstig uit
deze groep.
Een jaarlijks terugkerend evenement is het festival Utrecht Rilt, dat elk jaar rond
oktober plaatsvindt; het festival bestaat inmiddels vijf jaar en wordt georganiseerd
door de stichting ZIMIHC. Het festival moet voor schrijvers en dichters uit de
provincie Utrecht een stimulans zijn om hun creativiteit verder te ontplooien - een
aanzet om te blij-
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ven schrijven en meer gehoord en gelezen te worden. De formule is min of meer
overgenomen van de Nacht van de Poëzie: een blokje dichters, een blokje entr'act.
Er staan gemiddeld vijftien dichters op de planken, die overwegend uit het tweede
circuit afkomstig zijn.
Van de literaire underground naar de (sub)top is in Utrecht maar een kleine stap.
Jaarlijks vindt in de blauwe zaal van de stadsschouwburg het driedaagse Multi Etnisch
Podium plaats. Dit is de literaire ontmoetingsplaats voor schrijvers uit Nederland en
uit de rest van de wereld, vooral uit Suriname en de Nederlandse Antillen. Afgewisseld
met exotische hapjes, swingende muziek en dans kan naar poëzie en proza van
bekende Nederlandse en buitenlandse auteurs worden geluisterd. Het MEP wordt
georganiseerd door de Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht (SMAU). Aan
het werkelijke festival gaat een literaire middag vooraf, die meestal een maand van
tevoren wordt gehouden. Verder is er sinds kort een mini-MEP, speciaal voor
kinderen.
Een andere, kersverse manifestatie die eveneens mikt op bekendere auteurs is Recht
uit het hart, georganiseerd door de SLAU (Stichting Literaire Activiteiten Utrecht).
Een avondvullend programma van bekende auteurs die iets met Utrecht hebben,
bijvoorbeeld omdat ze er een tijd hebben gewoond of gestudeerd. Recht uit het hart
is één keer gehouden, maar belooft een jaarlijks terugkerend evenement te worden
omdat, aldus de SLAU, de voorraad Utrechtse schrijvers nog lang niet op is. De
SLAU organiseert verder maandelijks lezingen van en interviews met bekende
schrijvers uit heel Nederland.

Andere initatieven
Dit stuk ging tot nu toe alleen over literaire podia. Maar Utrecht heeft er sinds kort
ook twee nieuwe uitgeverijen bij: Innocenti en IJzer. Beide uitgeverijen richten zich
op het tweede circuit. Innocenti geeft een uitstekend verzorgde literaire serie uit
waarbij opvalt dat iedere uitgave weer totaal anders is vormgegeven. IJzer geeft
dichtbundels uit en binnenkort ook een non-fictie boek over reclame.
Utrecht kent ook een serieus literair genootschap in de vorm van de Vereniging
Utrechtse Schrijvers. Het genootschap is voor schrijvers toegankelijk na goedkeuring
van literair werk door een ballotagecommissie. Activiteiten van de VUS zijn
bijeenkomsten, lezingen en de uitgave van verzamelbundels met literair werk van
de leden. Binnen de VUS is de roep om jong literair talent sterk, maar het gezelschap
heeft voor veel jonge Utrechtse schrijvers een wat stoffig imago.

Informatie en adressen
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Voor alle genoemde manifestaties geldt dat ze worden aangekondigd in buurtkranten.
De grotere manifestaties staan in het Utrechts Nieuwsblad. Het is bij alle organisaties
mogelijk om te worden opgenomen in de mailing.
Ingmar Heytze
Literair matinee Averechts: postbus 397, 3500 AJ Utrecht (030 - 42 22 79)
Stichting ZIMIHC: Adriaanstraat 24c, Utrecht (030 - 31 09 09)
SLAU: Postbus 274, 3500 AG Utrecht (030 - 71 07 75, 030 - 89 27 09)
SMAU: Scherpenburglaan 12 III, 3523 JX Utrecht
VUS: Huizingalaan 46, postbus 9145 (030 - 73 37 32)
Uitgeverij Innocenti: Betuwe 67, 3524 TD Utrecht
Uitgeverij IJzer: Heemraadserf 9, 2991 KA Houten

Ome Harry, tante Annie en Jip & Janneke
Toen enige tijd geleden De ontdekking van de hemel - de zoveelste megaroman van
Harry Mulisch - verscheen, bemerkte ik plotseling dat ik dit boek ongezien wilde
kopen. Dit was vreemd, omdat ik in het geheel geen fan ben van Mulisch, waarover
hieronder meer. Een onbegrijpelijke gretigheid had zich van mij meester gemaakt,
alsof ik door subtiele, haast onzichtbare reclametechnieken was gemanipuleerd. Over
de roman zelf had ik nog geen letter gelezen, laat staan dat ik er een letter ván had
gelezen. Evenmin had ik interviews met de schrijver onder ogen gekregen. Ik wist
slechts dat het boek meer dan negenhonderd pagina's telde en zo ongeveer over van
alles en nog wat ging. In elk geval over alle thema's die de schrijver in zijn uitgebreide
oeuvre ooit heeft behandeld, zodat het boek kon fungeren als een soort ‘draagbare
Mulisch’.
(Terzijde: ik geloof dat deze uitdrukking oorspronkelijk uit het Engels stamt,
bijvoorbeeld the portable Oscar Wilde. De Nederlandse variant, die dus letterlijk uit
het Engels vertaald is, kwam ik voor het eerst tegen als titel van een ‘Esquire pocket’:
De draagbare Van der Heijden. Hij werd hier overigens oneigenlijk gebruikt, want
het ging niet zozeer om een anthologie, als wel
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om een ‘wie is wie’ in De tandeloze tijd. Op een gegeven moment zag ik zelfs een
bespreking van De draagbare Spinoza, namelijk in de Trouw van zaterdag 24 oktober
1992; de term begint in de mode te raken.)
Alleen al die omvang is toch een afdoende argument tegen een eventuele aanschaf,
zou je zeggen. Daarbij komt nog dat het boek uitsluitend in een gebonden editie
verkrijgbaar is. Beide factoren drijven de prijs op tot de werkelijk schandalig hoge
som van f 75,-! De Bezige Bij durft; het ergste is dat hun gok nog terecht lijkt ook,
want velen hebben niet het geduld om op de volkseditie te wachten. Als je het boek
nu niet aanschaft, dan hoeft het niet meer, zo schijnt men te redeneren. (Terzijde:
daar wilde ik het ook nog eens over hebben: het toenemend aantal dubbeldikke
megaromans dat meteen maar in luxe, gebonden editie op de markt wordt geworpen,
al dan niet voorzien van leeslint. De herdruk van Bij nader inzien - ingenaaid - kostte
in 1985 al f 45,-... In het najaar van 1992 echter presteerde Van Oorschot het om een
soort vervolg hierop, De harde kern door Frida - Henriëtte - Vogels, voor f 90,- op
de markt te brengen! En dan hebben we het nog slechts over de ingenaaide versie.
Wat zit hier toch achter? Speculeert men erop dat de leeshonger van het publiek groot
genoeg is om zich dergelijke financiële aderlatingen te laten welgevallen? Of heeft
‘Het Betere Boek’ definitief zijn intrede gedaan als cultureel statussymbool? Van
Oorschot c.s. zullen wel weer beweren dat het hier om onbetaalbare monumenten
van de vaderlandse letterkunde gaat en inderdaad, onbetaalbaar zijn ze...)
En dan nog een boek van Mulisch... Mulisch, van wie ik in 1982 voor het laatst
een roman had gekocht. Te weten de eerste druk van de boekenlijstfavoriet aller
tijden De aanslag. Er was iets met mijn aankoop - een klein scheurtje of vouwtje; ik
was in die dagen een nog grotere zenuwlijder dan tegenwoordig - dat mij een brief
deed schrijven aan de uitgever, met het verzoek mij een ongehavend exemplaar toe
te zenden. Aldus geschiedde: ik zond het mijne naar De Bezige Bij en ontving per
ommegaande een inderdaad smetteloos, vlekkeloos en ook anderszins gaaf boek.
Helaas

was het de derde druk, hetgeen mijn aanvankelijke enthousiasme deed omslaan in
een dagenlang aanhoudende bedrukte stemming.
Of dit nu de reden was dat ik Hoogste tijd, De pupil, De compositie van de wereld
en andere meesterwerken van de Nederlandse filosofische wereldliteratuur zonder
schuldgevoelens ongekocht en ongelezen liet, weet ik niet precies. Ik vermoed
eigenlijk dat het nog het meeste te maken had met mijn beeld van de man in kwestie:
een arrogante, zelfingenomen, humorloze, opgeblazen, pijprokende, pretentieuze
praatjesmaker, die veel te veel geschreven had en ook nog de tijd vond zich uitgebreid
te laten interviewen in de meest uiteenlopende media, waaronder vele die to h wel
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heel erg fout waren. Dit beeld deelde ik ongetwijfeld met veel anderen, maar ook zij
bleken nu ‘om’ te zijn.
Ik zag een interview met de gelauwerde literator in het programma van Sonja, dat
ik gewoonlijk toch mijd als de pest; op zich al een teken dat er iets vreemds gaande
was. Hij bleek darmkanker (bijna had ik ‘dramkanker’ geschreven, volgens Mulisch
ongetwijfeld een betekenisvolle typefout, daarom vermeld ik het hier even) te hebben
gehad en overwonnen. Maar deze ‘menselijke’ bekentenis, die overigens niet door
de auteur zelf maar door Marcel van Dam werd gedaan, was niet eens noodzakelijk
om de ommekeer in mijn houding jegens Mulisch te bewerkstelligen. Plotsklaps
vond ik hem sympathiek; ik vroeg mij af waarom ik al die jaren niet door zijn
zelfverzekerde pose heen

had kunnen zien en raakte er nu zelfs enigszins door vertederd. Hij bekende vrouwen
eigenlijk niet te begrijpen en kon alleen ‘kletsen’ met vrienden. Dat soort dingen.
Heel menselijk allemaal. En Sonja vond het helemaal niet erg, hetgeen mij enorm
van haar meeviel. Dat moet gezegd.
Misschien heeft deze haast collec-
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tieve ommezwaai te maken met het feit dat Mulisch de leeftijd heeft bereikt waarop
normale stervelingen met pensioen worden gestuurd; het verleent de schrijver iets
eerbiedwaardigs en tilt hem uit boven de strijdende partijen. Mulisch is een instituut
geworden. Niet onbelangrijk in dit proces was ook het borstbeeld, vervaardigd door
Lancelot Samson (een van de hoofdpersonen uit de volgende pil Het universum van
Harry Mulisch, die D.V. in 1997 zal verschijnen als de auteur zeventig wordt), dat
een plaats heeft gekregen in het letterkundig pantheon in Den Haag. Slot van het, bij
nader inzien perfect getimede, drieluik was natuurlijk de verschijning van De
ontdekking van de hemel, dat - toeval bestaat niet bij Mulisch - vijfenzestig
hoofdstukken telt. Helaas kan ik hierover weinig inhoudelijks mededelen, omdat ik
op dit moment nog aan het sparen ben...*
Mulisch heeft bijna een zelfde status bereikt als Annie M.G. Schmidt, die eigenlijk
al sinds de jaren zestig onaantastbaar is. Dit komt omdat generaties Nederlanders
met haar verhalen en rijmpjes zijn opgegroeid/opgevoed, om niet te zeggen erdoor
geïndoctrineerd zijn; ze kunnen op commando nog hele lappen tekst oplepelen.
Tevens zijn ze geïnstrueerd om bij de minste of geringste aantasting van haar reputatie
er blindelings op los te meppen. Het is ronduit levensgevaarlijk om in hun gezelschap
iets negatiefs over tante Annie te melden, al was het maar de onschuldige opmerking
dat ze wel eens naar de opticien zou mogen gaan voor een wat meer eigentijds
brilmontuur. (Ze zien er normaal en ongevaarlijk uit - ongeveer zoals u en ik - maar
zijn onmiddellijk te herkennen aan de merkwaardige flonkering in hun ogen als men
het woord ‘fluitketeltje’ in de mond neemt. Opgepast!)
Ik ben helaas evenmin geheel aan Annie ontkomen, al sta ik met een mond vol
tanden als men van mij citaten verlangt. (Maar ja, ik ben ook hele stukken psalm
kwijtgeraakt die ik op de School met den Bijbel voor maandagochtend moest
instuderen. Ik hield vooral van canonachtige liederen met veel herhaling erin: ‘Heilig
heilig heeeeilig...’ Dit voor de gereformeerden onder de lezers.) Ik werd voorgelezen
uit Jip & Janneke, Beertje Pippeloentje en op mijn krap bemeten kinderkamer hingen
vrolijke Jip & Jannekegordijnen. (Waar zijn die dingen eigenlijk gebleven? Ze moeten
nu een fortuin waard zijn!) Eind jaren zestig volgde ik wekelijks de serie ‘Ja zuster,
nee zuster’, over de belevenissen in een ‘rusthuis vol herrie’ en nog niet zo lang
geleden moest ik als oppas voorlezen uit Pluk van de Petteflet (ik bood nog aan om
voor te dragen uit mijn ter doding van de tijd medegenomen Ogen van tijgers, maar
dit werd resoluut afgeslagen). Ik weet dus waarover ik het heb.
Het wonderlijke is trouwens, dat zich met betrekking tot Annie M.G. Schmidt een
omgekeerde ontwikkeling heeft voorgedaan, althans wat mij persoonlijk betreft. Ik
heb niet echt een hekel aan haar, dat niet, maar die onvoorwaardelijke hielenlikkerige
houding die interviewers en ander mediagespuis altijd jegens haar persoon aannemen,
doet mij af en toe de haren ten berge rijzen (nu begint mijn hoofdhaar wat uit te
dunnen, dus dat scheelt). Volstrekt kritiekloos wordt zij benaderd, met als gevolg
dat er altijd weer dezelfde prak op tafel komt. Inmiddels heeft Annie haar antwoorden
paraat en is er weinig spontaans meer aan. Iemand noemde haar ooit ‘de echte
koningin van Nederland’ en daar begint het inderdaad wel op te lijken, met dit verschil
dat Annie zich - afgezien van haar bril - natuurlijk een stuk beter kleedt dan Beatrix.
Om de laatste restjes respect te behouden voor degene die mij met haar denkbeelden
op de weg naar de volwassenheid heeft begeleid, tracht ik haar dus zo weinig mogelijk
te zien, wat vooral andersom goed lukt. Jip & Janneke blijven mij dierbaar, dat wel.
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Ik heb zelfs onlangs nog een heuse Jip & Janneke-verjaardagskalender gekocht,
vandaar dat ik nu even geen geld heb voor de ontdekking van de hemel.
Henk Hardeman

Eindnoten:
* Misschien komt die volkseditie er ooit nog eens, maar ook ik heb besloten slechts genoegen te
nemen met de gebonden versie. Feitelijk is f 75,- ook niet zo heel veel geld, als je bedenkt dat
je er alle thema's van Mulisch in één band voor terugkrijgt, zodat je die veertig andere boeken
van hem ongelezen en engekocht kunt laten. Dat scheelt toch aanmerkelijk in de portemonnee.
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‘The appearance is the result’
Over de wederkerige relatie tussen kubisme en modernisme
Marlies Schouwstra
Het Europese fin de siècle in beeldende kunst en literatuur in kort bestek:
impressionisme, pointillisme, decadentisme, divisionisme, modernisme,
expressionisme, fauvisme, kubisme, constructivisme, futurisme, sensitivisme, dada,
surrealisme, naturalisme, neo-Romantiek, symbolisme, Art Nouveau, vorticisme
etcetera, etcetera. Desgewenst kunnen we in een aantal gevallen nog de voorvoegsels
‘proto-’, ‘neo-’ of ‘post-’ toevoegen en zo het aantal kunststromingen en -bewegingen
van het fin de siècle verdrie- of -viervoudigen. Men heeft de machinerieën van de
etikettenfabriek niet laten roesten, dat is wel duidelijk. In een enkel geval was er
decennia lang durend onderzoek nodig om tot een definitief ontwerp te komen, terwijl
het anderzijds voor kon komen dat de fabrikant de ontwerpen in de schoot geworpen
werden. Zo hadden Marinetti en Breton bij voorbeeld de blauwdrukken voor
respectievelijk de etiketjes FUTURISME en SURREALISME bijkans gereed, nog vóórdat
de produkten waar ze voor bestemd waren op grote schaal leverbaar waren. En dat
waren geen vage etiketjes als:
‘Ingrediënten: [...] emulgator (E471), aroma's, kleurstoffen (E141, caroteen, E160e,
bietenrood), glansmiddel (bijenwas), voedingszuur (E388/E330)’ (Engelse drop).
Neen, dat waren etiketten die de inhoud recht deden in een voor iedereen
begrijpelijke taal:
‘Aangezien een verkeerde interpretatie van wat wij voorstaan ondoordacht onder
het publiek circuleert, staan wij erop, gelet op het ezelachtige commentaar van de
huidige letterkundigen, toneelcritici, filosofen, exegeten en zelfs theologen, de
volgende verklaring af te leggen: [...]’ (Breton 1924)
En dan volgt niet alleen een puntsgewijze opsomming van wat er allemaal wel en
wat juist niet mag, maar ook hoe het bedoeld is. Geen wonder dat dergelijke etiketten
gretig aftrek vonden onder zowel kunst- als literatuurhistorici.
Het ware te wensen, dat een ieder die de kunst wil renoveren of innoveren van
overheidswege verplicht zou worden gesteld, een dergelijke verklaring af te leggen.
Dat zou kunsthistorici en -critici een hoop werk besparen. Want hoeveel kostbare
arbeidsuren zijn er niet reeds gestoken in het definiëren en analyseren van het
modernisme? ‘In tegenstelling tot de historische avant-garde [waartoe dada,
surrealisme en futurisme gerekend worden], die zichzelf dus in verschillende
groeperingen heeft gepresenteerd, is het modernisme een constructie achteraf van
de literatuurwetenschap’ (Levie, in: Zeeman 1991: 267). Een constructie die eigenlijk
zo verbazend simpel is, dat men zich af kan vragen waarom de voltooiing ervan zo
lang op zich heeft laten wachten. Uiteindelijk is het
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modernisme in brede kring bekend geraakt als ‘niets meer dan het gehele literaire
domein van de periode 1890-1930 met uitzondering van de werken van de historische
avant-garde’. Deze definitie is uiteraard niet sluitend. De chronologische afbakening
leent zich nog steeds uitstekend voor discussie, een discussie die op haar beurt bepaald
wordt door wat men onder de modernistische ‘code’ of poëtica wenst te verstaan.
Met een weergave van deze discussie wil ik de lezer dezes niet vermoeien. Ik zou in
plaats daarvan willen wijzen op één opmerkelijk aspect dat deze discussie kenmerkt
in vergelijking tot de gedachtenwisselingen rondom de historische avant-garde.
Gesteld werd dat ‘boek- èn doekvorsers’ van de historische avantgarde dankbaar
gebruik maken van beginselverklaringen die door de betrokkenen zelf zijn afgegeven.
Een voordeel van een dergelijke interdisciplinaire benadering zou kunnen zijn, dat
kennis van de avantgardistische schilderkunst ter aanvulling, ter verdieping of ter
nuancering van de kennis van de avantgardistische literatuur en vice versa aangewend
kan worden.
Het modernisme wordt in tegenstelling tot de historische avantgarde beschouwd
als een specifiek literaire stroming. Het onderzoek daarnaar is dan ook grotendeels
in handen van literatuurwetenschappers en letterkundigen, en kan met de beste wil
van de wereld niet interdisciplinair genoemd worden. Dit nu is, gezien het voorgaande,
opmerkelijk.
Voor de periode 1890-1930 zijn kunsthistorici reeds gekomen tot een indeling in
onder andere impressionisme, pointillisme, fauvisme, kubisme en constructivisme.
De etiketten voor deze stromingen hebben grotendeels betrekking op specifieke
beeldende kenmerken van die stroming en lijken derhalve niet bruikbaar te zijn in
studies van de literatuur uit dezelfde periode. Daarnaast kennen deze stromingen
echter ook een eigen, specifieke code die, getoetst aan literatuur van dezelfde periode,
ook in literatuurhistorisch onderzoek naar het modernisme ter aanvulling, verdieping
en nuancering zou kunnen dienen.
Enkele pogingen daartoe zijn in de jaren '60 en '70 reeds ondernomen. Edward Fry,
Wylie Sypher, Martin Koomen en Francis Steegmuller zagen verwantschappen tussen
het kubisme enerzijds en het (over het algemeen als modernistisch beschouwde)
werk van Gertrude Stein, Guillaume Apollinaire, Pirandello en André Gide
anderzijds1.. Helaas komt dit viertal weinig verder dan het duiden van die
verwantschap. Een nadere beschouwing van de kubistische code zou het mogelijk
kunnen maken de aard van deze verwantschap aan het licht te brengen. Een kleine
rondgang door de kunsthistorie waaruit het kubisme is geboren, is daartoe
noodzakelijk.
In 1874 ontstaat in Parijs het impressionisme, dat als doel heeft ‘het optisch karakter
van een landschap uit [...] beelden, met weglating van elk ander aspect’ (Meyers en
Copplestone 1991:791). Monet wil bijvoorbeeld slechts de lichtstralen die op zijn
netvlies komen, omzetten in verftekens. Dit is vrijwel onmogelijk, omdat

1.

Zie: Fry 1966: 56; Koomen 1983: 27; Steegmuller 1973: 139 en Sypher 1966: 289-311.
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men altijd meer weet van een voorwerp dan men ziet. De impressionisten proberen
niettemin af te rekenen met het traditionele illusionisme door een duidelijke cesuur
aan te brengen tussen wat men ziet en wat men weet, of anders gezegd: tussen
respectievelijk beeld en concept van het object. Of nog anders: tussen optische en
conceptuele werkelijkheid. Zoals het streven van Monet duidelijk maakt, houden de
impressionisten zich in de eerste plaats bezig met de problemen rondom de weergave
van de optische werkelijkheid. Zij gebruiken echter nog steeds kleuren die lijken op
de door hen waargenomen kleuren, zodat er in hun werk nog steeds sprake is van
een zeker illusionisme. Reden voor Seurat om de waargenomen kleuren te ontleden
in primaire en secundaire kleuren en die op zijn doek in stippen naast elkaar te zetten.
Deze wijze van schilderen wordt ‘pointillistisch’ of ‘divisionistisch’ genoemd.
De fauvisten (letterlijk ‘wilde beesten’) volgen gedeeltelijk de door Seurat
ingeslagen weg. Ook hun composities zijn in de eerste plaats opgebouwd uit kleuren.
Doordat de penseelstreken steeds grover worden, maken de pointillistische stippen
echter gaandeweg plaats voor fauvistische vlakken. Deze ontwikkeling maakte het
noodzakelijk de geschilderde objecten steeds verder te simplificeren. De overeenkomst
met de kubisten is reeds duidelijk aanwijsbaar in de tendens naar grotere abstractie
en een streven naar meer vrijheid in de weergave van de optische werkelijkheid.
Tegelijkertijd is er echter een belangrijk verschil in de benadering van fauvisten
en kubisten waar te nemen. Waar de fauvisten de weergave van de optische
werkelijkheid steeds verder problematiseren, keren de kubisten terug naar het
uitgangspunt van de impressionisten: de cesuur tussen beeld en concept. Zij kiezen
echter geen partij, maar maken in hun werk de cesuur zelf tot dominant thema. Zij
vragen zich af hoe beeld en concept interfereren. Daarmee sluit hun benadering aan
bij die van Paul Cézanne, die alle etiketjes ten spijt, geheel zijn eigen weg ging.
Ook hij wilde afstand nemen van het traditionele illusionisme, waarbij op het doek
de aanwezigheid van voorwerpen, die in de optische realiteit niet waarneembaar
waren, gesuggereerd werd. Hij hield zich bezig met wat professor Lynton noemt ‘de
stabiliteit en de instabiliteit van de dingen, hun werkelijkheid en werkelijkheid van
de verf op het doek’ (in: Meyers en Copplestone 1990: 794). Cézanne was zich ervan
bewust dat de optisch waarneembare werkelijkheid niet naar het doek getransformeerd
kon worden. Het beeld op het doek is per definitie bepaald door de invalshoek van
waaruit het object is waargenomen en is derhalve altijd subjectief.
Cézanne heeft dit alleen al door de titels die hij zijn doeken meegaf op een prachtige
manier laten zien in een serie schilderijen van Mont Sainte-Victoire. Het eerste
schilderij in deze serie werd gemaakt in 1890-1894 en is eenvoudigweg getiteld Mont
Sainte-Victoire. Drie jaar later voltooide hij Mont Sainte-Victoire, vue de Bibémus
en in 1902-1904, 1904-1906 en 1905 drie schilderijen met de titel Mont
Sainte-Victoire, vue des Lauves. De relativering van het realiteitsconcept wordt echter
ook in de doeken zelf uitgedragen, zoals duidelijk zichtbaar is in Le lac d'Annecy
(1896) en Paysage bleu (1904-1906). Een serie schilderijen die de neerslag vormen
van een studie
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Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, 1907 (244 × 233 cm) New York, Museum of Modern Art

van het object vanuit steeds een ander perspectief, lijken nu in één doek verenigd te
zijn. Het schilderen vanuit een dergelijk meervoudig perspectief, dat Cézanne
tweedimensionaal wilde weergeven, stelde specifieke vormtechnische eisen. De
fragmenten op het doek waren in werkelijkheid niet met elkaar verbonden, maar
moesten dat op het doek wel zijn. Om dat te bereiken, maakte Cézanne gebruik van
vervormingen en passages; kleurvlakken die deze fragmenten weer tot een eenheid
ineen deden vloeien. Het resultaat was een duidelijke ruimtelijke dubbelzinnigheid.
Op de dood van Cézanne in 1906 volgt een overzichtstentoonstelling van zijn werk.
Picasso, die op dat moment na zijn roze en
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blauwe periode wellicht ook wat de vormgeving van zijn werk betreft wel een nieuwe
impuls kan gebruiken, is daar zo van onder de indruk dat hij radicaal een nieuwe
weg in slaat. Al in 1907 geeft hij daarvan blijk met zijn Demoisselles d'Avignon.
Kleurvlakken en sterk vereenvoudigde figuren beheersen het doek. De gezichten van
de prostituées zijn en face, de neuzen van enkele van hen en profil weergegeven. Het
hoofd van de figuur rechtsonder is ten opzichte van de romp een halve slag gedraaid,
waardoor tegelijkertijd het gezicht en de rug zichtbaar zijn. Picasso heeft net als
Cézanne zijn object vanuit meerdere perspectieven benaderd en passages gebruikt.
Georges Braque schildert in deze periode een aantal vergelijkbare schilderijen. In
1908 wil hij samen met Picasso exposeren in de Galérie des Indépendants, wat wordt
geweigerd door Henri Matisse. Het is Matisse een gruwel, de doeken ‘die volledig
zijn opgebouwd uit kubusjes’ (Bloomsbury Books 1989:1). De term ‘kubisme’ doet
hiermee reeds haar intrede, hoewel de kubisten als groep pas vanaf 1910 bijeenkomen.
Eenmaal verenigd, ontwikkelen zij zich zowel artistiek als intellectueel in een
razend tempo. Op de initiële fase van het proto- of Cézanniaans kubisme volgt wat
door kunstkenners genoemd wordt het ‘analytisch kubisme’. Het object wordt ontleed,
de onderdelen van alle zijden bestudeerd en vervolgens op het doek samengevoegd
tot een nieuw object, dat het concept dat over het object gevormd is, recht doet. Het
ontleden van het object kan plaatsvinden tot in het oneindige. Elk onderdeeltje kan
verder ontleed worden en elk ontleed onderdeeltje kan weer vanuit een groot aantal
invalshoeken bekeken worden. In de schilderijen uit deze periode is dat te zien in de
ver doorgevoerde fragmentatie en vervormingen van het object. Deze manier van
werken zou men optische inductie kunnen noemen. Het concept gaat in deze periode
een steeds belangrijkere rol spelen, waardoor de dichotomie tussen beeld en concept
enerzijds verscherpt wordt, maar beide zich anderzijds in het werk in toenemende
mate geïntegreerd tonen.
In 1912 is er een duidelijke ommekeer in de kubistische benadering waar te nemen.
Braque vindt in de herfst van dit jaar het principe van papier collé uit. Stukken
voorbewerkt papier (bijvoorbeeld behang) en later ook touw en hout worden op het
doek gelijmd. Nog meer dan eerst gaat de schilder nu uit van de conceptuele
werkelijkheid. Om deze op het doek weer te geven voegt hij elementen uit de
waarneembare realiteit, die bij de toeschouwer bekend zijn, samen, om een nieuw,
conceptueel object te creëren. Zoals in de analytische fase de nadruk lag op ontleden,
zo ligt in deze derde ‘synthetische’ fase de nadruk op samenvoegen.
Juan Gris: ‘Cézanne turns a bottle into a cylinder, but I begin with a cylinder and
create an individual of a special type: I make a bottle - a particular bottle - out of a
cylinder’2.. Pablo Picasso: ‘Ik schilder vormen zoals ik ze me voorstel en niet zoals
ik ze zie’3.. En Georges Braque: ‘One does not imitate the appearance, the appearance
is the result’4..
Het resultaat was uiteindelijk dat de objecten vervormd, fragmentarisch en sterk
vereenvoudigd werden weergegeven. Kleur-

2.
3.
4.

Geciteerd in: Fry 1966: 162.
Geciteerd in: Hughes 1981: 32.
Geciteerd in: Fry 1966: 11.
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vlakken, begrensd door rechte lijnen met scherpe hoeken, beheersen het doek. En
dat alles vanuit de door Cézanne geponeerde idee, dat de zichtbare werkelijkheid
niet naar het doek getransformeerd kan worden. De realiteit van het doek is een
àndere dan die van daar buiten. Op het doek vloeien de realiteiten die door oog en
hoofd gedicteerd worden samen in een nieuwe synthese, een synthese die een nieuwe
realiteit vertegenwoordigt, en - met nadruk - niet de realiteit. Noch wat men ziet,
noch wat men weet heeft een absolute reële waarde. ‘De realiteit is relatief’: de kern
van de kubistische code.
U ziet daar iemand languit gaan bij het intrappen van een open deur? ‘De realiteit is
relatief’, dat weten we immers al sinds... de modernisten. Lezen we Gide, Les
faux-monnayeurs. Edouard, de hoofdpersoon, maakt aantekeningen voor een boek
dat hij wil gaan schrijven:
‘Ik begin datgene te zien, wat ik het “diepere onderwerp” van mijn boek zou willen
noemen. Ongetwijfeld is het, of liever, zal het zijn, de wedijver tussen de werkelijke
wereld en de voorstelling die wij ervan vormen. De manier waarop de wereld der
verschijnselen zich aan ons opdringt en waarop wij de uitwendige wereld onze
bijzondere verklaringen trachten op te dringen, vormt het drama dat ons leven is’
(Gide 1969 [1925]: 216). En niet alleen het drama van ons leven, maar ook het drama
van de roman. De ‘werkelijke wereld en de voorstelling die wij ervan vormen’ worden
dooreen gevlochten tot een onontwarbaar net, ‘een nieuwe synthese van een nieuwe
realiteit’.
Net als de kubisten gaat Gide uit van een reële aanleiding (in de schilderijen een
concreet object), maar brengt hij vervolgens de dichotomie tussen de realiteit en de
representatie daarvan aan het licht. Op het kubistische doek en in Gides roman zijn
en blijven de relaties tussen respectievelijk object en geschilderd object en plot en
verhaal onopgelost en wederkerig. Gide gaat echter nog een stapje verder, door ook
de relatie tussen verhaal en autobiografie te problematiseren. Het thema van de roman
van Edouard is immers tegelijkertijd thema van Les faux-monnayeurs, waardoor
Edouard en Gide elkaar overlappen. De roman van Edouard zou in het verhaal nog
geschreven moeten worden, maar is tegelijkertijd reeds door Gide voltooid. Net als
de kubisten ontleedt Gide de realiteit en bekijkt hij elk fragment van verschillende
kanten, zoals onder andere blijkt uit de slotzin van Les faux-monnayeurs: ‘Ik ben er
erg benieuwd naar, Caloub te leren kennen’ (Gide 1969: 410). Deze Caloub heeft in
het begin van de roman een marginale rol gespeeld en deze frase opent in principe
de mogelijkheid om het fragment van de plot, waar Caloub deel van uitmaakt te
herschrijven vanuit zijn perspectief.
Lezen we William Faulkner, As I lay dying. Een bizarre familiegeschiedenis wordt
door vijftien personages verteld in negenenvijftig korte monologues intérieur. Deze
geschiedenis is niet bepaald als een eenheid weergegeven. Kleine gebeurtenissen,
fragmenten, worden door meerdere personages vanuit hun eigen perspectief
beschreven, waardoor het na het boek te hebben dichtgeslagen nog steeds niet
duidelijk is wat er nu precies gebeurd is.
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Lezen we Pirandello, Vanavond improviseren wij. Net als Gide vlecht hij autobiografie
en verhaal meesterlijk in elkaar. Reeds op de elfde bladzijde is een bijkans
onontwarbare situatie ontstaan, waarin publiek en acteurs, acteurs en personages,
een personage en de auteur en auteur en een acteur elkaar overlappen. Cézanne hield
zich bezig met de werkelijkheid der dingen op het doek en de werkelijkheid
daarbuiten. Geheel in de stijl van het synthetisch kubisme weet Pirandello beide in
dit toneelstuk samen te voegen.
Lezen we nog vele anderen. Lezen we tot slot echter Gertrude Stein, ‘Picasso’:
‘One whom some were certainly following was one who was completely charming.
One whom some were certainly following was one who was charming. One whom
some were following was one who was completely charming. One whom some were
following was one who was certainly completely charming [...]’ (in: Fry 1966: 55).
Het object van Steins artikel is slechts één zin. Een zin die onderzocht, uit elkaar
gehaald en in een andere volgorde weer samengesteld wordt. Elke nieuwe zin is weer
een nieuw begin, een nieuwe manier van kijken naar het object, maar tegelijkertijd
ook een nieuw, op zichzelf staand object, dat weer op een nieuwe manier bekeken
kan worden.
Het object van dit essay is slechts de verwantschap tussen kubisme en modernisme.
Het object is bekeken, ontleed en samengevoegd in ‘een synthese, die een nieuwe
waarheid vertegenwoordigt, en - met nadruk - niet de waarheid’. Elk nieuw essay is
weer een nieuw begin, een nieuwe manier van kijken naar het object, maar
tegelijkertijd ook een nieuw, op zichzelf staand object, dat weer op een nieuw manier
bekeken kan worden.
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Lol
‘Giphart’
Het is bijna onmenselijk om je alleen al voor te moeten stellen in wat voor
erbarmelijke omstandigheden ik deze column concipieer, hoe diep ongelukkig en
van God en iedereen verlaten ik hier in het holst van de nacht achter een kille
nachtportiersbalie in een uitgestorven ziekenhuis eenzaam en niet geheel meer helder
zit te schrijven. En toch doe ik dit uitsluitend voor mijn lol (dit schrijven, bedoel ik,
niet dit werken, want dat is voor de poet, voor het ziekenfonds, voor de zekerheid
dat ik kan blijven schrijven zonder me te hoeven verhoereren aan wetenschap,
journalistiek of boekenvak). Eerlijk gezegd ben ik nogal tevreden over mezelf, vooral
zo 's nachts als ik zit te pennen. Dit is geen grappig of ontwapenend bedoelde boutade,
dit is gemeend waar: met een halve erectie van opwinding en met het zweet parelend
in mijn bilnaad, weet ik soms van pure opwinding niet meer hoe fantastisch ik mezelf
vind als ik schrijf. Meestal kom ik wat stroefjes op gang, maar als de ideeën en
vondsten eenmaal gaan stromen, begint mijn lichaam klaarblijkelijk enorme
hoeveelheden endorfine aan te maken, genoeg om me verslaafd te houden aan mijn
eigen schrijverij. Met andere woorden: I get high on my own supply. Waar komt toch
het gevoel vandaan dat ik mij hiervoor eigenlijk zou moeten schamen?
Stel je eens een maître de cuisine voor die in extase de laatste hand legt aan een
kleurrijk bord voedselporno, een countertenor die met zijn oogleden trillend op elkaar
een perfecte uitvoering geeft van de solo uit Pergolesi's Stabat mater die begint met
‘Quae morebat...’, een clipdirector die een ruwe versie cut van wat later een classic
zal worden: zou ooit een criticus het in zijn hoofd halen te beweren dat de kok, de
alt en de clipper geen lol hebben in wat zij doen? Stel je dan voor de verandering
eens een schrijver voor. In de echt bedroevend ongeïnspireerde ‘scholierenbijlage’
die geldontvanger Vrij Nederland en grote geldschieter CPNB ieder jaar gezamenlijk
uitgeven besprak Carel Peeters (echt iemand waar schoolmeisjes plaatjes van langs
hun kruisjes halen om in hun agenda's te plakken) dit jaar in het openingsartikel de
bundel Max. 36, een verzameling verhalen van jonge schrijvers (VN 39, 26 september
1992). Ik ben blij dat ik geen scholier meer ben. Tot tweemaal toe wist Peeters de
potentiële literatuurliefhebbertjes af te schrikken met zijn angstinboezemende
adagium: ‘Er is niemand die voor zijn lol schrijver wordt.’ Ik moet altijd even slikken
als ik dit soort dingen lees. Lig ik nacht aan nacht in een ultieme kwijlepilepsie van
het lachen om mijn eigen taalgrappen, hoor ik van Peeters dat ik iets geworden ben
dat niemand voor zijn lol wordt. Volgens Peeters noemen de Fransen het la condition
écrivain: ‘Een toestand van nog net draaglijke dagelijkse paniek, en dat gedurende
jaren.’ Alleen echte schrijvers kennen deze schrijverstoestand. Onder ons, ik word
kotsmisselijk van deze vorige-eeuwse kijk op het schrijverschap. Waarom wordt
literatuur toch almaar als iets hogers gezien? Waarom is het vervaardigen van
literatuur alleen voorbehouden aan martelaren, heiligen, ongelukkigen, asceten,
serieuze zelfkwellers die met blinde overgave hun hele leven in dienst stellen van
de Gewichtige Zaak der Letteren, of, in de woorden van Peeters, ‘woestijnkatten
waarop de piramiden van het verleden meewarig neerkijken’?
Peeters onderwijst verder dat schrijvers, hoewel ze schrijven een kwelling vinden,
niet anders kunnen dan te schrijven, dat een èchte schrijver zich genoodzaakt voelt
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te schrijven en dat die noodzaak door de tijden heen het enige criterium is dat
standhoudt: ‘Of dit gedicht, deze roman of dit verhaal geschreven móést worden.’
Welnu, als Peeters dit echt meent is hij een incompetente criticus die bijzaken met
hoofdzaken verwart. Niet de nauwelijks te destilleren ‘noodzaak’ is hèt criterium bij
de beoordeling van literair werk, maar de vraag of het werk al dan niet overtuigt, of
het - om het op z'n scholiers te zeggen - goed geschreven is, mooi is, of de literaire
smaakpapillen erdoor gestreeld worden. ‘Noodzaak’ is in mijn ogen (ik zal het even
uitleggen) niet meer dan een stijlmiddel dat een schrijver al dan niet in zijn werk kan
stoppen (zoals ‘spanning’ ook een
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stijlmiddel is, volgens W.F. Hermans). Natuurlijk kan leed, onvrede of
overtuigingsdrang een schrijver vleugels geven, maar het is geen garantie dat dit
goed werk oplevert. Er zijn genoeg kloteboeken die geschreven móésten worden.
Don't get me wrong, ik vind het prachtig als een schrijver zich met religieuze
bezetenheid wijdt aan de letteren en ‘zijn jaren vergooit aan obsessies en papieren
illusies’. Prachtig, echt waar, maar geen voorwaarde en zeker geen criterium.
En waar ik ook uitermate kregel van word is het altijd terugkerende verzinsel dat
schrijvers niet anders kunnen dan te schrijven. Waar slaat dit op? Niemand maakt
mij wijs dat een schrijver - desnoods met een pistool op zijn hoofd - een slechte
groenteboer zou zijn. Dat ‘niet anders kunnen’ heeft te maken met het ‘niet voor je
lol schrijver worden’. Voor je lol word je voetballer, wiskundige, neuro-chirurg,
chippendale of zelf criticus, maar schrijver? Nee. Vergeef me de uitdrukking, maar
iemand die iets tot zijn levensopdracht bombardeert dat hij niet in eerste instantie
voor zijn lol doet, zo iemand is gek. Je bent toch van lotje knor als je je leven lang
iets doet waar je geen plezier in hebt?
Eerlijk gezegd geloof ik ook niet zo in de opofferingen die Peeters noemt, dat
martelaarschap. Ik twijfel eraan of schrijven werkelijk wel zo moeilijk is, zo'n enorm
dagelijks gevecht, zo'n paniekerige lijdensweg. Volgens mij slaat hier het kanker
van De Pose weer toe; de drang om van schrijven meer te maken dan het is en het
voortdurend te omhullen met mythes en oppijperij. (Zo is er een schrijver die zes
bureaus nodig heeft, en zegt een ander van een boek: ‘Dit móést op groen papier
geschreven worden.’)
Vrij naar een stelling van Mulisch is een schrijver niets meer dan een eerste lezer
van zijn werk. Als niemand voor zijn lol schrijver wordt, is het vreemd dat de analoge
redenering dat niemand voor zijn lol lezer wordt, niet opgaat. Een condition liseur
bestaat niet. Zou de reden waarom een lezer leest anders zijn dan de reden waarom
een schrijver schrijft?
‘Schrijven omdat je het “wel leuk” vindt,’ schrijft Peeters, ‘is de beste weg om
via het vagevuur in de hel van de middelmatigheid te belanden.’ Als ik zoiets lees,
kan ik alleen maar denken: maar jemig, hoe moet dat dan met mij? De enige reden
waarom ik schrijf is omdat ik het alleraangenaamst vind stiekem tekstjes te
masturberen en van mezelf te genieten terwijl iedereen slaapt. Ik doe wat ik doe
omdat ik er lol in heb. Zodra ik er geen lol meer in heb, stop ik.
Dit gezegd hebbende zie ik over de rand van mijn balie hoe het buiten langzaamaan
begint te dagen. Zo dadelijk zet ik, volkomen verdoofd van de endorfine, een punt
achter dit stuk. En straks, als iedereen weer op zijn werk is, zal ik in bed liggen,
uitgelachen, verzadigd, bevredigd en mezelf ongetwijfeld in slaap wiegend met de
gedachte: deze column móést geschreven worden, deze column móést geschreven
worden.
Ronald Giphart
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De naakte keizer versus de Freeman coëfficient?
Maureen Sie en Marc Slors

‘Since property is the embodiment of personality, my inward idea and will
that something is to be mine is not enough to make it my property; to secure
this end occupancy is requisite. The embodiment which my willing thereby
attains involves its recognizability by others. The fact that a thing of which
I can take possesion is a res nullius is a self-explanatory negative condition
of occupancy, or rather it has a bearing on the anticipated relation to
others.’
G.W.F. Hegel, Hegel's Philosophy of Right. Oxford University Press,
1952.
In Vooys jaargang 10, nummer 3 is een artikel opgenomen van D. van Hattum.
Het artikel gaat over plagiaat en bevat een aantal provocerende uitspraken.
Volgens Van Hattum proberen zij die beweren dat erideeën ‘in’ of ‘achter’ een
tekst zitten te voorkomen dat ‘iemand er achter komt dat literatuur een hoopje
kleren is zonder keizer erin’ (p.158).1.
Wat Van Hattum betreft gaat het in literatuur om de kleren van de keizer en
niet om het keizerlijke lijf. Waarbij ‘het keizerlijke lijf’, paradoxaal genoeg,
staat voor het ‘idee’. In dit artikel willen wij het hoopje vodden van de keizer
bekijken tegen het licht van de glorieuze gestalte van een getooide keizer. Wij
menen dat het legitiem is te vragen of er kleren zijn waar geen keizer is. Ook al
maken de kleren de man, dan nog is het de vraag wat er van de kleren overblijft
als er niets is dat ze om het lijf heeft.

I. Enige opmerkingen betreffende de snit en het model van de kleren van de
keizer.
In de op één na laatste alinea van haar artikel stelt Van Hattum:
‘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.’ (p.160).
Met deze uitspraak reageert ze op het voorstel van de esthetica-filosoof Peter
Karlen een zogenaamd ‘property right’ in te voeren. Een recht dat auteurs beschermt
tegen de diefstal van hun (literaire) ideeën. Van Hattum stelt, naar onze mening
terecht, dat dit voorstel bij nadere uitwerking een groot aantal problemen veroorzaakt.
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Deze problemen komen voort uit het problematische van de notie ‘idee’ en de
moeilijkheid te bepalen welk idee ‘achter’ een tekst schuilgaat. De vraag is echter
of de door haar voorgestelde vereenvoudiging van de plagiaat-problematiek - via de
reductie tot de materiële aspecten van een literair werk - wèl een werkelijke winst
oplevert. Haar voorstel: ‘onze aandacht aangaande de plagiaat-problematiek in het
vervolg exclusief te richten op de “materiële” aspecten van een literair werk’, lijkt
ons niet haalbaar wanneer zij daarmee denkt te ontkomen aan de problematiek die
zij signaleert ten aanzien van ideeën ‘in’ of '‘achter’ een tekst. Wij denken dat de
problematiek die Van Hattum schetst te maken heeft met problemen rond identificatie
en identiteit, waarbij het wat ons betreft altijd gaat om een zogenaamde kwalitatieve
identiteit. Deze kwalitatieve identiteit, waarover later in dit artikel meer, heeft ons
inziens altijd een ideëel aspect. Dat wil zeggen een immaterieel aspect, ook wanneer
het gaat om ‘materiële identificatie’.
We zullen in dit deel van ons artikel allereerst aangeven welke kanttekeningen
volgens ons mogelijk en noodzakelijk zijn bij het betoog van Van Hattum. Hierna
zullen we een aantal door ons ge-
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suggereerde onderscheidingen, die van belang zijn voor de plagiaat-problematiek,
uitwerken om zodoende het idee van ideeën ‘in’ of ‘achter’ een tekst zijn intuïtieve
plausibiliteit terug te geven.

Het idee als ding
Het argument dat Van Hattum formuleert tegen de mogelijkheid van plagiaat, lijkt
te draaien om het onderscheid tussen materiële en immateriële zaken. Zij stelt dat
het onmogelijk is ‘een literair idee te identificeren’ (p.157, curs. M.S. & M.S.) en
dat het derhalve een dubieuze zaak wordt om literaire ideeën te willen beschermen.
Zij vraagt retorisch ‘maar wat is een idee voor een ding’ (curs. M.S. & M.S.) en
concludeert dat Karlen, die pleit voor een zogenaamd ‘property right’ ten aanzien
van literaire ideeën, niet in staat is een antwoord op die vraag te geven. De
onmogelijkheid op deze vraag een antwoord te geven schuilt volgens ons echter in
Van Hattums formulering van de vraag. Onder een idee verstaan we typisch iets dat
geen ding-status heeft. Aangeven wat een idee voor een ding is, is daarmee per
definitie onmogelijk. Men kan zich volgens ons echter heel goed afvragen ‘wat we
verstaan onder een idee’ en ‘hoe ideeën fungeren in ons vertoog over teksten’.

Het gedicht als ding
In de alinea die Van Hattum wijdt aan copyright, beweert ze (met hulp van Goodman)
dat een literair werk alleen materieel te identificeren is. Als dit zo is, dan is ook dat
wat daaruit gestolen wordt hoogstens materieel te identificeren. Zij stelt:
‘Plagiëren is niets meer of minder dan kopiëren.’ (p.159).
Een opvatting die volgens haar geruggesteund wordt door de, onlangs ontworpen,
plagiaatdetector. Deze plagiaatdetector werkt met een zogenaamde
‘Freeman-coëfficient’. Een waarde van 1 Freeman betekent dat twee teksten volledig
identiek zijn. Zij introduceert dit machien waarschijnlijk om te illustreren dat je
eenvoudigweg een apparaat kunt maken dat materiële identiteit vaststelt. Volgens
Van Hattum is ‘materiële identiteit’, anders dan de ‘immateriële identiteit’ van ideeën,
een volstrekt onproblematische notie. Zij gaat er vanuit dat wij eenvoudig de materiële
identiteit van twee dingen kunnen vaststellen. Om wat voor soort identiteit gaat het
hier echter? Om een numerieke identiteit (iets is identiek met zichzelf) of om een
kwalitatieve (twee dingen vertonen een identiteitsrelatie of, in gezond Nederlands,
twee dingen lijken op elkaar). Ofwel: hoe is het gesteld met de verhouding tussen
plagiëren en kopiëren?
Wij denken dat de problematiek rond plagiaat slechts te maken kan hebben met
vragen rond kwalitatieve identiteit. Wij denken bovendien dat de mate waarin de
vraag naar identiteit problemen kan geven niet zozeer te maken heeft met een absoluut
verschil tussen materiële teksten en immateriële ideeën, maar met de mate van
complexiteit van de objecten waartussen een identiteitsrelatie getrokken wordt
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(hierover later meer). Beide zaken, materiële teksten en immateriële ideeën, bestaan
bij de gratie van elkaar.

Twee dezelfde dingen
Wanneer ik twee boeken vind met een waarde van één Freeman kan ik hieruit slechts
afleiden dat de oplage groter was dan 1 exemplaar. Materiële identiteit, het geval
met kopiëren (als het rotding niet kapot is), lijkt niet de inzet van een mogelijke
discussie over plagiaat te zijn. Laten wij ons eens de vraag stellen hoe het mogelijk
is teksten materieel te identificeren. We nemen voor het gemak even twee zinnen als
voorbeeld.2.
1) ‘Dit gedicht is geen ding, dus puur materieel’
2) ®Διτ γεδιχητ εεν δινγ, δυσ πυυρ ματεριεελ©
De Freeman-waarde van deze zinnen ten opzichte van de zin ‘Dit gedicht is een ding,
dus puur materieel’ (p.160) is kleiner dan 1. Wanneer en waarom zou er in één van
de twee gevallen sprake kunnen zijn van plagiaat? Hoe vind materiële identificatie
plaats?
In het eerste geval zal diegene die zich buigt over de plagiaatvraag, zich
bezighouden met de betekenis van de zin alvorens hij of zij kan beslissen of er sprake
is van plagiaat (weliswaar met een typefout). Wanneer wij de zin ‘iets dat geen ding
is is altijd puur materieel’ kunnen begrijpen als een zinvolle uitspraak dan lijkt hier
sprake te zijn van een opmerking die weliswaar hoog scoort op de Freeman-schaal
maar die geenszins ‘gestolen’ is uit het artikel van Van Hattum. Pas wanneer de zin
ons volslagen onzinnig voorkomt kunnen we concluderen dat in zin 1 een slordige
spelfout gemaakt is en dat er sprake is van ‘diefstal’.
Wat betreft zin 2 is er iets anders aan de hand.
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Deze zin is voor iemand die bekend is met deze symbolentaal exact hetzelfde als de
zin die voorkomt in het artikel van Van Hattum. Hoe zou die zin echter scoren op
de Freeman-schaal?
Een tekst is, aldus Van Hattum, ‘een inscriptie in taal’ (p.156). Dat deze inscripties
in taal uiteindelijk woorden vormen en de woorden zinnen en dat de zinnen iets te
betekenen hebben, is volgens Van Hattum niet van belang bij het identificeren van
een tekst. Mogen we op grond daarvan dan concluderen dat zin 2 een andere zin is
dan de zin ‘Dit gedicht is een ding, dus puur materieel’? Materieel gezien is zin 2
absoluut een andere zin. Toch staat er voor degenen die bekend zijn met deze
symbolentaal exact hetzelfde. Betreft het hier een soort vertaling? En, als het een
vertaling betreft, in welke zin verschilt zin 2 dan van de zin:
3) ‘Dit gedicht is een ding, dus puur materieel’?
Het enige verschil tussen zin 2 en zin 3 is dat zin 2 tekens bevat die minder gangbaar
zijn, minder gebruikt worden, dan de tekens die in zin 3 gebruikt worden. Als wij
ons echter een gemeenschap met idiote wetenschappers voorstellen die voor hun
artikelen, brieven en andere schriftelijke communicatie de tekens uit zin 2 gebruiken,
dan is het hen in ieder geval zonneklaar dat de zin gestolen is uit het artikel van Van
Hattum. Niet omdat de tekens van zin 2 en de zin van Van Hattum materieel gezien
op elkaar lijken, maar omdat er simpelweg hetzelfde staat.

II. De kleuren van de kleren van de keizer
In het voorgaande hebben we een aantal kanttekeningen geplaatst bij Van Hattums
formulering van de problemen die rond plagiaat spelen. In dit deel zullen we trachten
haar impliciete, tot de hedendaagse verbeelding sprekende, aanval op het idee van
ideeën ‘in’ of ‘achter’ een tekst, ongedaan te maken. Het punt dat wij naar voren
willen brengen is dit: misschien zijn ideeën zoals de kleuren van de kleren van de
keizer. Ze zijn niet paars omdat ze dezelfde ‘paarsheid’ bevatten maar omdat ze
lijken op andere paarse dingen.

Het idee als separate entiteit
Van Hattum suggereert dat we, om te kunnen zeggen dat twee teksten hetzelfde idee
(of dezelfde plot, enzovoort) bevatten, aan de volgende eis moeten kunnen voldoen:
we moeten in staat zijn het idee ‘achter’ de tekst te identificeren en wel als een los
van de twee teksten bestaande entiteit. Om te kunnen zeggen dat de ‘vormen’ van
twee teksten dezelfde ‘inhoud’ belichamen, moet die ‘inhoud’ los van elke ‘vorm’
geïdentificeerd kunnen worden. Terecht constateert Van Hattum middels retorische
vragen dat we aan deze eis niet kunnen voldoen en daarmee lijkt ze een sterk argument
tegen de zinvolheid van een niet-triviaal begrip van ‘plagiaat’ in handen te hebben.
De vraag is echter of er werkelijk aan de door Van Hattum gestelde eis moet worden
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voldaan om te kunnen zeggen dat tweeteksten hetzelfde idee belichamen. Het is
duidelijk dat de eis de notie van een idee ‘achter’ een tekst tot een absurditeit maakt.
Maar als we op de een of andere manier kunnen aantonen dat de eis zelf op een
misverstand berust, misschien kunnen we daarmee dan ook de aanname van een idee
‘achter’ een tekst iets van haar intuïtieve plausibiliteit terug geven.
Om uit te maken of de door Van Hattum gestelde eis een terechte is, moeten we
terugkomen op het onderscheid tussen problematische en niet-problematische identiteit
zoals dat hierboven kort ter sprake is gekomen. Problematische identiteit (bij
voorbeeld de - ter discussie staande - identiteit tussen een origineel en een vertaling)
zou vragen om de identificatie van een idee als een separate entiteit, terwijl
niet-problematische identiteit (bijvoorbeeld de identiteit tussen zin 3 en de zin uit
Van Hattums artikel) zo'n identificatie niet vereist. Blijkbaar wordt de noodzaak van
de identificatie van een idee als separate entiteit volgens Van Hattum geconstitueerd
door een fundamenteel verschil tussen de twee soorten identiteit. Maar wat zijn de
grote verschillen tussen de twee soorten identiteit? Er lijken twee belangrijke
verschillen in het oog te springen. (1) Bij problematische identiteit lijkt het vooral
te gaan om complexe materiële objecten (teksten bijvoorbeeld) waartussen een
identiteitsrelatie gedacht wordt, terwijl het bij niet-problematische identiteit vooral
om relatief eenvoudige objecten gaat (letters bij voorbeeld). (2) Problematische
identiteit betreft altijd objecten die een zekere zelfstandige originaliteit hebben (zoals
een vertaling van een werk in materieel opzicht een nieuwe schepping is), terwijl
niet-problematische identiteit altijd objecten betreft die op een triviale manier
gemeengoed zijn (zoals onze letters en de klanken waar zij voor staan gemeengoed
moeten zijn om überhaupt een gemeenschappelijke taal te kunnen hebben). Als er
een fundamenteel
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verschil is tussen problematische en niet-problematische identiteit, als de identificatie
van een idee als een separate entiteit vereist is bij de één en niet bij de ander, dan
moet dat gebaseerd kunnen worden op één van deze twee verschillen. Hieronder
zullen we betogen dat geen van de twee verschillen werkelijk fundamenteel is,
waardoor de eis van de identificatie van een idee als separate entiteit in het geval
van problematische identiteit verlaten kan worden. In de loop van de bespreking van
verschil (2) zal daarnaast duidelijk worden op welke manier een idee ‘achter’ een
tekst een zinvolle notie is, zonder te ontkennen dat zo'n idee slechts herkend kan
worden aan zijn talige jasje.

Complexiteit en originaliteit
Over het verschil in complexiteit tussen de objecten waartussen problematische en
waartussen niet-problematische identiteit wordt verondersteld kunnen we kort zijn.
Dat verschil is gradueel en kan dientengevolge nooit een fundamenteel verschil tussen
de twee soorten identiteit veroorzaken. Als een a, een a, een a en een a kwalitatief
(maar niet materieel) identiek zijn, dan zijn ‘kwalitatief identiek’ en ‘kwalitatief
identiek’ dat ook. En zo kunnen hele zinnen en zelfs hele teksten kwalitatief identiek
zijn, ongeacht hun complexiteit.
Het werkelijke probleem lijkt te liggen bij het belang van het verschil tussen
zelfstandig originele objecten en objecten die op een triviale manier gemeengoed
zijn; verschil (2). Een Franse vertaling van Hamlet is in zekere zin een zelfstandige
schepping die materieel gezien niets met de originele Hamlet van doen lijkt te hebben.
Het lijkt voor de hand te liggen om het nieuwe, met de vertaling geïntroduceerde,
verband tussen de twee teksten anders te zien dan het oude, door impliciete ‘afspraken’
geconstitueerde, verband tussen een a en een a. Het verband tussen een a en een a
is een in onze cultuur ingesleten gewoonte met een duidelijke functie (zonder dit
soort gewoontes is het hanteren van een taal onmogelijk) die de gewoonte
rechtvaardigt. Laten we dit verband tussen alle a's (inclusief alle toekomstige a's) het
idee A noemen. Er is geen noodzaak om het bestaan van een idee A als separate
entiteit te veronderstellen om te kunnen zeggen dat a en a verbonden worden door
hetzelfde idee (een gewoonte is geen separate entiteit). Terwijl het bij het idee A
gaat om een door een gewoonte-functie geconstitueerd verband lijkt het bij een tekst
en een vertaling om een geheel ander verband te gaan. Er kan immers geen sprake
zijn van een gewoonte als een vertaling nieuw is. Als er sprake is van een verband
tussen een tekst en een vertaling, als er sprake is van één idee in twee verschillende
teksten, dan moet dat idee van een andere orde zijn dan het idee A. Van Hattums
suggestie nu, is dat de enige manier om nog te kunnen spreken van één idee ‘achter’
de twee teksten is het veronderstellen van het bestaan van zo'n idee als separate
entiteit. Om de fout uit die laatste stap te halen is het voorbeeld van muziek wellicht
verhelderend.

Transponeren en vertalen
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Stel, we nemen een partituur van een willekeurig muziekstuk in C-groot en we laten
het uitvoeren. Vervolgens transponeren we de partituur een tritonus omhoog naar
Fis-groot. De twee partituren zijn nu materieel gezien verschillend: niet alleen is het
notenbeeld anders, maar ook het aantal voortekens verschilt enorm. Wederom laten
we het stuk uitvoeren, en wat blijkt: het stuk klinkt kwalitatief identiek (maar iets
hoger) dan de eerste uitvoering. Hoewel het wat vreemd is om in dit verband de aan
teksten ontleende notie ‘idee’ te introduceren, zouden we analoog aan het geval van
een vertaling kunnen zeggen dat er ‘achter’ de twee partituren en bijbehorende
uitvoeringen hetzelfde idee schuilgaat. Impliceert dit nu dat we dat idee los van de
uitvoeringen en los van de partituren moeten kunnen identificeren? Moeten we ons
een muziekstuk zonder specifieke toonaard kunnen voorstellen om van een
getransponeerd muziekstuk te kunnen zeggen dat ze kwalitatief identiek is aan het
origineel? Het is duidelijk dat een muziekstuk zonder toonaard een onzinnige notie
is. Het is ook duidelijk dat we daadwerkelijk van getransponeerde muziekstukken
zeggen dat ze kwalitatief identiek zijn aan het origineel (en niet alleen van
transponaties maar ook van bewerkingen). Blijkbaar berust de eis van de identificatie
van het idee als separate entiteit op een misverstand.
Wat is het misverstand dat achter de eis van identificatie van het idee als separate
entiteit schuilt? Hoe kan dit misverstand rechtgezet worden? Het is een goede stap
in de richting, om nog eens kritisch naar de vraag te kijken die we stellen. We vragen
waarom we van muziekstukken en teksten zeggen dat ze kwalitatief identiek zijn,
dat ze hetzelfde ‘idee’ bevatten. Maar wat zeggen we als we zeggen dat twee
muziekstukken of twee teksten kwalitatief identiek zijn? Het zal blijken dat als de
laatste vraag beantwoord wordt, de eerste
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oninteressant is. Voor het beantwoorden van de laatste vraag kunnen we wellicht het
beste aansluiten bij het muziek-voorbeeld om van daaruit terug te stappen naar teksten.

Gelijkenissen
Als we van twee muziekstukken, een origineel en een transponatie bijvoorbeeld,
zeggen dat ze kwalitatief identiek zijn, dan zeggen we niets meer of minder dan dat
wij vinden dat ze op elkaar lijken, dat er voor ons een gelijkenis bestaat tussen de
stukken. Het is belangrijk om de nadruk te leggen op het ‘voor ons’. Het is goed
mogelijk dat mensen uit andere culturen een verschil in toonaard belangrijker vinden
dan een overeenkomst in toonafstanden en op grond daarvan de stukken als niet
kwalitatief identiek beschouwen. In ons gehoor echter, vervult een stuk met een
andere toonaard maar met dezelfde toonafstanden als het origineel, dezelfde functie
als dat origineel. En daarmee is het kernbegrip geïntroduceerd: functie. Wat twee
muziekstukken kwalitatief identiek maakt is de gelijke functie die beide voor ons
vervullen, ongeacht het feit dat die functie misschien niet zozeer door de aard van
de stukken zelf, maar eerder door onze cultuur bepaald is. Wat is er mee gewonnen
als we de gelijkenis tussen twee muziekstukken omschrijven als een identiteit in de
functie die de twee stukken voor ons spelen? Twee dingen: (1) het helpt ons in te
zien dat we één idee ‘achter’ de stukken kunnen postuleren, zonder dat we dat idee
als een separate entiteit hoeven te interpreteren; (2) het begrip ‘functie’ kan
gemakkelijk worden uitgebreid als een begrip dat ook op teksten van toepassing is
die op een minder ‘zichtbare’ manier samenhangen dan de wijze waarop een
transponatie van een muziekstuk samenhangt met haar origineel (waardoor we een
idee ‘achter’ een tekst ook niet hoeven te interpreteren als een separate entiteit).
(1) Als de samenhang tussen twee muziekstukken beschreven kan worden als een
overeenkomst in de functie die de stukken in ons gehoor vervullen, dan kan die
functie gezien worden als het ‘idee’ ‘achter’ de twee stukken. Dat idee is, anders dan
Van Hattum suggereert, van dezelfde orde als het idee A van hierboven. Het is geen
separate entiteit die los van de stukken geïdentifeceerd kan worden. Immers: zonder
de muziekstukken zelf, kan de overeenkomst in functie niet onderkend worden.
Zonder de zinvolheid van de notie van een ‘idee’ achter een muziekstuk (of, zoals
zo zal blijken, achter een tekst) te ontkennen kunnen we dus zeggen dat de eis van
identificatie van dat idee als een separate entiteit op een misverstand berust. Een idee
is geen separate entiteit maar de functie van een muziekstuk (of een tekst). Wanneer
we zeggen dat twee muziekstukken hetzelfde ‘idee’ bevatten, dan zeggen we niets
meer dan dat de stukken op een voor ons significante manier op elkaar lijken.
(2) In de loop van het bovenstaande muziekvoorbeeld zullen er bij de lezer wellicht
bedenkingen zijn gerezen. In hoeverre is het argument dat van toepassing is op de
transponatie van een muziekstuk ook van toepassing op (bijvoorbeeld) de vertaling
van een literaire tekst? Is het immers niet zo dat de gelijkenis tussen een muziekstuk
in C en ‘hetzelfde’ stuk in Fis direct, klaarblijkelijk, gegeven is, terwijl het in het
geval van een Franse tekst en een Engelse tekst bijvoorbeeld pas na interpretatie
binnen een talige kontekst duidelijk is dat het om twee versies van één Hamlet gaat?
Dat er in feite niet zo'n strikt onderscheid tussen muzikale en literaire identiteit te
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maken is en dat daarmee de bedenkingen over de toepasbaarheid van het
muziek-voorbeeld onterecht zijn, is in te zien door beide soorten identiteit te
interpreteren als functionele identiteit. De functie die de muziekstukken in ons gehoor
vervullen is belangrijk voor hun identificatie als dezelfde stukken. Dit ondanks het
feit dat er grote (materiële en ‘tekstuele’) verschillen tussen de stuken bestaan. De
functie die een tekst speelt binnen een gegeven taalgebied3. is bepalend voor de
identiteit daarvan. De rol die Hamlet speelt binnen het gebied van de Engelse taal,
de plaats die de tekst inneemt tussen andere teksten, vertoont gelijkenissen met de
rol die de Franse vertaling daarvan speelt binnen het gebied van de Franse taal, die
in feite net zo onmiddellijk herkenbaar is als de gelijkenis tussen muziekstukken.
Die gelijkenis is niet aanwezig omdat beide teksten hetzelfde idee bevatten, nee, die
gelijkenis constitueert het idee ‘achter’ de twee teksten (net zoals de gelijkenis tussen
de rol die één kopie van de originele Hamlet speelt binnen het Engelse taalgebied
en de rol die een andere kopie daarvan speelt het idee ‘achter’ de originele tekst
binnen het Engelse taalgebied constitueert). Er kan slechts dan sprake zijn van een
idee ‘achter’ een tekst wanneer de tekst in een taalgebied een functie vervult, wanneer
de tekst in een zekere relatie staat tot andere teksten. Intertekstualiteit sluit het spreken
over ideeën ‘achter’ teksten niet uit, maar maakt dat integendeel pas mogelijk!
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Conclusie
We willen hier vooral niet de suggestie wekken de problemen rond plagiaat en het
bestaan van ideeën ‘achter’ teksten te hebben opgelost. Er blijft een groot aantal
vragen over waarop het onmogelijk lijkt antwoord te kunnen geven. Wat wij in deze
reactie dan ook niet hebben willen doen is het schetsen van een theorie over het idee
‘achter’ een tekst en de mogelijkheid van plagiaat. Wat wij hebben willen laten zien
is dat de problemen rond het idee ‘achter’ een tekst en de mogelijkheid van plagiaat
niet moet worden begrepen als de problematische keuze tussen de twee alternatieven
die Van Hattum in haar artikel naar voren haalt: òf we geloven in een identificeerbare
naakte keizer en we verachten de Freeman-coëfficient als maatstaf voor plagiaat, òf
we geloven slechts in de Freeman-coëfficient en we laten de kleren als een hoopje
zonder keizer bestaan. In het eerste deel van deze reactie hebben we getracht
vraagtekens te zetten bij deze zwart-wit interpretatie van de plagiaatproblematiek.
In het tweede deel hebben we getracht aannemelijk te maken dat het niet alleen zo
is dat de keizer slechts door zijn kleren zichtbaar is, maar dat het ook zo is dat de
kleren slechts zichtbaar zijn als ze gedragen worden door een keizer.
Maureen Sie heeft filosofie gestudeerd aan de universiteit van Utrecht.
Marc Slors is assistent in opleiding aan de faculteit der Wijsbegeerte van
de universiteit van Utrecht.

Naschrift
Letters, letters, letters.
Mijn bewering dat plagiëren neerkomt op kopiëren heeft bij Maureen Sie en Marc
Slors een misverstand opgeleverd, het misverstand namelijk dat het bij materiële
identificatie zou gaan om hoe een tekst eruit ziet in plaats van om wat er in staat.
Inderdaad, ik had moeten zeggen dat plagiëren hetzelfde is als letterlijk citeren.
Alleen, dat letterlijke van dat letterlijk citeren moet nu niet opnieuw te letterlijk
worden genomen. MS en MS hebben gelijk: er zit iets problematisch aan letters.
Laten we proberen uit te zoeken wat letters precies doen in een (literair) werk.
Om een literair werk te kunnen identificeren heb je in ieder geval (maar misschien
niet alleen) de tekst ervan nodig. De tekst is voorlopig het voornaamste
identificatiemateriaal. Een tekst is een inscriptie in taal. Taal bestaat uit zinnen
(proza) of regels (poezie). Taal bestaat niet uit letters en al helemaal niet uit
lettertekens of lettertypen. Teksten bestaan wel uit letters. Lay-outs bestaan uit tekens
en typen.
Letters hebben geen betekenis. We hebben geen idee wat de betekenis van ‘z’ zou
zijn. Afkortingen hebben wel betekenis, namelijk de woorden waar ze afkortingen
van zijn. Woorden en zinnen hebben wel of geen betekenis. Als ze geen betekenis
hebben betekent dat dat ze onzin, nonsens of helemaal niks beweren.

Vooys. Jaargang 11

‘Betekenis’ is niet hetzelfde als ‘idee’. Woorden en zinnen mogen dan wel betekenis
hebben, ze hebben geen idee - dat hebben wij. Wij, dat zijn de schrijvers èn de lezers.
Wij stoppen ideeën in een tekst. Er zitten geen ideeën achter of in een tekst klaar om
ontdekt te worden. Plagiaat plegen of iemand beschuldigen van plagiaat is: hetzelfde
idee in twee teksten stoppen. Als in die twee teksten precies hetzelfde staat is het
plagiaat gemakkelijk aan te tonen, staat er iets anders in dan is het een hels karwei.
Wat er in een tekst staat is niet hoe die tekst eruit ziet. Wat er staat is wat er staat
bij een letterlijk citaat. Een parafrase, een interpretatie, een vrije of letterlijke
vertaling is niet wat er staat. Om te kunnen zien wat er staat is kennis van de taal
voldoende. Om meer te kunnen zien dan wat er staat is een beetje verbeeldingskracht
of interpretatievermogen nodig. Die keizer, die zit er natuurlijk niet in, in die kleren,
maar je kùnt hem er wel in zien.
Désirée van Hattum

Eindnoten:
1. Alle citaten van Van Hattum die in dit artikel worden aangehaald, zijn terug te vinden in Désirée
van Hattum, ‘Plagiaat; over een witte raaf, Orestes in Deense outfit en de nieuwste vinding van
Hewlett-Packard’. In Vooys jaargang 10, nummer 3, pag. 155-160.
2. In het tweede deel van dit artikel zullen we betogen dat de problemen die we kunnen hebben
met identiteit aangaande letters, woorden, zinnen en teksten in essentie niet van elkaar verschillen.
3. ‘Taalgebied’ moet hier niet in geografische zin worden opgevat. Het gaat hier om het ‘gebied’
dat geconstitueerd wordt door een cluster van teksten in één taal die onderling met elkaar in
verband staan.
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Het nadeel van kopstations
Bertram Mourits
Angstiger is de stad, waarin ik wil dat niets gebeurt,
omdat dat eigenlijk niet kan - Willem Brakman
Men reist niet dóór Antwerpen. De treinen komen dit station in en gaan niet meer
verder. Vertrekken kunnen ze alleen door weer achteruit te rijden. De stad laat zich
niet passeren. Het doet hautain aan, Antwerpen als koningin waarvoor men schielijk
naar achteren moet schrijden, wil men haar kunnen verlaten: maar ik vind het wel
een mooie gedachte. Zeker omdat ik over de zinloosheid van het reizen wil vertellen.
Maar het verschil tussen voor- en achteruit is bij een trein irrelevant. Bovendien
zijn er nog wel meer kopstations: een goddeloos lelijke blokkendoos als Den Haag
CS heeft eenzelfde opbouw.
De stationshal doet elke associatie met Den Haag verdwijnen. Het is een kathedraal
voor de reiziger. De vertrektijden zijn aangegeven op zo'n bord dat men wel in kerken
aantreft om aan te geven welke gezangen zullen klinken: Brussel-Zuid 14.34, Psalm
150, Roosendaal 14.54. Maar zo ver is het nog niet.
En zo ben je in een stad die minder bekend is dan je wel zou willen. En zo ben je in
een stad die je beter kent dan misschien nodig is. Want je wordt veel beter begrepen
dan je gehoopt had. Jij bent steeds degene die moet vragen en men geeft dan steeds
grijnzend antwoord. Dat maakt het niet moeilijk om over de zinloosheid van mijn
reis te vertellen, maar waarom begrijpen ze jou wel en jij hen niet?
Nee, natuurlijk niet, je dwaalt af: het is misschien ook wat vroeg om hier te zitten.
En daarom betaal je, sta je op en loop je weg. Om de indruk van doelbewustheid te
wekken, denk ik niet na over de richting waarin ik wegloop. Al snel weet ik niet
meer precies waar ik ben, maar gelukkig kan ik me nog vagelijk oriënteren. Recht
vooruit is namelijk de haven.
Ik loop over de boulevard langs de Schelde. Ben nu weer even in de frisse lucht.
Aardser, dat is goed. En dan loop ik verkeerd want dat hoort zo.
Ik moet me nadrukkelijk van mijzelf onderscheiden, je mag niet samenvallen.
Daar ga ik al, dat krijg je als je zonodig alleen moet zijn. Het is vergeeflijk hier, aan
de boulevard, waar niemand alleen rondloopt. Iedereen valt samen met iemand. Ik
zit even langs het water. Daar ligt het mooiste schip dat ik ooit gezien heb, het lijkt
wel een opgedoken wrak. Al die verliefde paartjes hier moeten maar eens goed naar
die boot kijken. Dát blijft er van jullie liefde over, denk je werkelijk, ook maar één
ogenblik, dat je ooit gelukkig wordt? Ondertussen ben ik de enige die het vaartuig
een blik waardig gunt (dat krijg je als je zonodig alleen moet zijn). Nu je het verteld
hebt, mag je het vergeten.
Maar goed, het schip: dat is toch zeker enige aandacht waard. Er zijn wezenlijke
bezwaren in te brengen tegen de formulering ‘het schip gaf nog slechts een vage
suggestie van wit’, zowel technisch als inhoudelijk, maar die beschrijving voldoet
helaas het best, hier. De ruitjes van de patrijspoorten zijn ingeslagen, op twee na. Is
dat niet levensgevaarlijk? Net zoiets als het open laten staan van laadkleppen? Het
dek is van hout, zwaar verrot. Het zal ondersteund worden door draagbalken, want
de bemanning wandelt over een onzichtbaar circuit met rechte hoeken als bochten.
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Een soort doolhof met valkuilen in plaats van hekken. Het is een vissersboot: de
netten zijn opgeborgen onder strakgespannen... ja, het zijn toch echt visnetten. Het
is maar de vraag of zoiets wel mogelijk is. En het is zeer de vraag of ik zoiets begrijp.
Laat ik me op iets anders concentreren. Buitenkant, buitenkant. ‘Moermansk’, ontcijfer
ik moeizaam -alsof ik Russisch ken. Toch blijkt het even later te kloppen, want dan
zie ik de Engelse versie van het Cyrillisch schrift op een reddingsbootje (dat overigens
een opvallend betrouwbare indruk maakt): ‘Murmansk’. Een bemanningslid dat op
Lech Walesa lijkt, loopt het schip af, klopt op de voorruit van een auto, knijpt
beoordelend in de banden. Hij is met een wrakke vissersboot vanuit Moermansk naar
hier gekomen om een auto te bekloppen. Er staan nog vijf auto's. Hij gaat een auto
kopen. Ik ge-
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loof het niet en herhaal hardop voor mijzelf: Lech Walesa is met een boot uit
Moermansk gekomen om een auto te kopen. Er is besloten, maar hoe gaat hij zijn
Simcaatje (ik verzin niets) meenemen? Parkeren op het dek? Ha, dat gaat nog
tegenvallen met dat wrakke dek. Rijden naar Moermansk? Ik hoop eigenlijk dat hij
deze auto alleen voor zijn oude moeder heeft gekocht, die er slechts de boodschappen
mee wil doen. Ik heb het namelijk goed voor met de mensheid.
De zeevaarder wordt gelukgewenst met zijn aanschaf, drie collega's zoenen hem
hartelijk. Dan barst men los in gezang. Het klinkt ‘Svet, svet, gospod boy subaask,
plua sat neb zemlijasla’. Uit de omarming ontstaat een polonaise waarvan ik altijd
heb gedacht dat die typisch Nederlands was. Jubelend en juichend loopt men achter
elkaar over het schip. Lege wodkaflessen worden weggetrapt. Men loopt rondjes
over het rotte dek. O nee, vierkantjes. Svet.
Er zijn maar weinig plaatsen die zoveel met het vertrek te maken hebben als een
haven. Langzaam zie je de achterblijvers vager worden en langzaam zinkt
eenzaamheid in de reiziger. Het is een dankbaar beeld, maar wat moet je er mee, als
je gaat vliegen. Vliegen, vloog, ik ben gevlogen. Nee, dan de haven. Men staat aan
de kant en zwaait, zwaait, zwaait, liefst ook steeds langzamer dat is mooi, terwijl het
schip steeds wat sneller - dat is het wel, geloof ik. Kiss & fly. That's all. Won't take
a minute. Study hard, sir.
Je ziet niks dat niet bestaat, maar dat komt omdat je te goed kijkt. Nu ik dat verklaard
heb, mag ik het nooit meer vergeten.
Ben je wakker heb je geslapen geloof je wat je ziet moet het licht aan kunnen de
gordijnen open of zal ik nog even word wakker sta op heb je geslapen zie je dat?
Mag ik het vergeten of is het nog niet zo ver? Zie je dat? Gelóóf je dat? Ik kijk te
goed, dat zal het zijn. Ik loop langs de bibliotheek naar het Hendrik Conscience-plein
en ga daar op een terras zitten. Afleiding.
Daar drentelt een blond kind van een jaar of vijf, zes. Zo'n ondernemende hummel
die zo snel mogelijk van moeders wegloopt, en eenmaal op onveilige afstand op hoge
toon om moeder begint te roepen. Het zet mijn gedachten stil. Moeder hoort niets.
Ik ben niet zo dol op kinderen van een jaar of vijf, zes.
Een vrouw van een jaar of dertig, Italiaans uiterlijk. Ik zou haar ‘mooi’ kunnen
noemen, als er niet verschillende goede redenen waren om dat niet te doen. Afleiding.
Ze voelt zich blijkbaar aangesproken door het brullende kind en aait over het blonde
haar, vriendelijk lachend en dingen zeggend die maar beter onverstaanbaar kunnen
blijven. Het joch vergeet moeder (zo gaat dat) en lacht terug. Er is hier duidelijk
sprake van enige wisselwerking. Ze kriebelt onder de kin, er wordt harder - en nu
wederzijds - gelachen. Het kind friemelt aan de vrouw. Dan zie ik een groep Italiaans
uitziende mensen het plein opkomen. Zij ziet dat ook, fluistert haastig iets in het
oortje en loopt weg - naar een man van haar eigen leeftijd. Het kind blijft zitten.
Versteend. Het is geen gemakkelijke houding, steunend op zijn knieën en één hand,
de andere in de lucht. Niet zwaaiend, gewoon opgehouden te bewegen. Hij staart in
de verte en verandert zo langzaam in het kleinkind van Hendrik Conscience, wiens
blik nu goedkeurend neerdaalt over het plein. En over zijn kleinzoon, ja.
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Het is natuurlijk jaloezie. Er bestaat immers alleen pril geluk. Het komt nooit meer
goed. In elk geval komen er meer kinderen het plein op die de droom ruw verstoren.
Omdat de nieuw-gearriveerden enkele jaren ouder zijn dan onze liefdesheld, maakt
hij geen enkele kans bij het ‘tikkertje’-spel. FC Antwerpen heeft wéér van Anderlecht
verloren. Er ontspint zich een gesprek. Ik kan ze natuurlijk niet verstaan, maar ik zie
het wel, ik begrijp het zo ook wel, vertel mij niets over kinderen. Het zal ongeveer
zo gegaan zijn: ‘ik kan toveren en als ik nu met mijn vingers knip, smelt je moeder
weg en zie je d'r nooit meer terug. Ik doe het hoor, ik doe het.’ Die is raak, en goed
ook. Het kind loopt huilend weg, richting moeder, die - onbewust van het gevaar dat
haar wacht - een glas bier leegt. Het kind struikelt over een ongelijk liggende steen
en valt met zijn gezicht in het glas van een stukgeslagen wijnfles. Ik hoop dat hij
zich niet meer opricht, ik zou het onsmakelijke gezicht de rest van de dag vermoedelijk
niet meer vergeten. Dat doet hij gelukkig niet, waarschijnlijk is hij op slag dood. Al
snel ligt er een plas bloed. Mij was nog niet opgevallen dat er zoveel duiven in de
buurt zijn - maar goed nieuws reist snel door de lucht. Ook aan het strand was mij
al eens opgevallen hoe vogels reageren op een gevallen stuk brood, of een rest frieten.
De duiven gaan op de schouders van het kind zitten en beginnen in zijn nek te pikken.
Het is maar goed dat hij niet op zijn rug ligt, anders zouden ze vermoedelijk op de
ogen mikken. Aflei-
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ding. Nee, ik niet meer, het wordt tijd om te gaan. Gaat dit nog wel over de zinloosheid
van het reizen? Dahaag.
Lang heb ik nagedacht. Is een vliegveld nu het best vergelijkbaar met een kopstation,
of met een gewoon station. Ik kom er niet achter. De vergelijking met een stad gaat
in ieder geval niet op. Daar is een vliegveld te eenzaam voor. Ach...
Ik word daar niet bang van. Angstiger is de stad, waarin ik wil dat niets gebeurt,
omdat dat eigenlijk niet kan. Kan iemand mij dan vertellen waarom ik niets weet,
niets begrijp en waarom ik hier zo moe van word? (Of ís dat angst?) Leg uit,
Roosendaal haal ik toch niet meer. Ik zal nog veel verder moeten, maar daar kan ik
voorlopig maar beter niet aan denken. Als ik Roosendaal al niet haal, hoe kom ik
dan tijdig in Amsterdam, en van daar af steeds verder en verder en verder. Moet dat?
Ondertussen zit ik vast alsof er niets gebeurd is. Alsof er niets gebeuren kan. Zo voel
ik het ook, terwijl dit binnenkort allemaal afgelopen is. Hoe kan ik zo bestaan? Wie
doet dit, jij bent het toch niet, dit is toch zeker de stad? Jaja, de stad. Het is een mooie
stad, Antwerpen, alleen een beetje vol. Mijn hemel ik ben moe. Zwaar te moe.
Feyenoord verliest met 2-0 van MVV. Hoe kan dát nou?
Ik zat nog heel lang in de trein. Maar dat was nog niets, dat wist ik ook wel.
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recensies
Geen riddersporen voor de biograaf
Over een bonte verzameling Elsschot-anecdotes
Johan Anthierens, Willem Elsschot. Het ridderspoor. Amsterdam 1992
(Meulenhoff/Kritak) f 34,90.
Johan Anthierens' Het ridderspoor belicht vanuit een biografische invalshoek het
oeuvre van de markante auteur Willem Elsschot. Zo'n boek kon de Elsschot-literatuur
goed gebruiken, dacht ik toen het verscheen, want sinds de verouderde boekjes van
Smits, Buyens en Stuiveling uit respectievelijk 1942, 1951 en 1960 was er op dit
gebied niet zo gek veel verschenen. Op tal van (niet specifiek tekstgerichte) vragen
over Elsschots werk en schrijverschap was dan ook nog geen bevredigend antwoord
gegeven. Waarom schreef deze Antwerpse reclamemakelaar? Had hij de wereld iets
te vertellen, en zo nee, wat was dan zijn houding ten opzichte van zijn werk? Hoe
stond Elsschot tegenover de cultuur van zijn tijd? Wat was de aard van zijn
betrekkingen met tijdschrift redacties, of stond hij slechts met Greshoff en Ter Braak
op goede voet?
Vragen als deze, die met behulp van biografische informatie te beantwoorden zijn,
trekken in toenemende mate de aandacht van de letterkunde. Ik zal niet de enige zijn
geweest die hoopte op een aantal openstaande vragen een antwoord te krijgen, toen
de verschijning van Het ridderspoor door uitgeverij Meulenhoff werd aangekondigd.
Niet alleen Anthierens' boek, maar ook de aankondiging van een binnenkort te
verschijnen geannoteerde Elsschot-brieveneditie bij Querido rechtvaardigde een
zeker optimisme: de auteur, de figuur Elsschot zou opnieuw tot leven komen, en de
discussie over zijn prachtig werk zou weer oplaaien.

Leven, schrijverschap en werk
In het geval van Elsschot is het goed denkbaar dat informatie over de auteur onze
houding tegenover diens teksten kan nuanceren of wellicht veranderen. Tal van
veronderstellingen over Elsschots oeuvre zouden met behulp van biografisch
onderzoek kunnen worden getoetst. Zo stelde Stuiveling eens op basis van een
ontwikkeling in Elsschots oeuvre (van ‘zachtmoedige’ verzen naar zakelijk, sarcastisch
proza) dat de auteur in de loop van zijn schrijverschap zijn aanvankelijk idealisme
gefrustreerd zag. Ook Van Vlierden kwam in 1958 tot een vergelijkbare hypothese.
Het ridderspoor zou feitenmateriaal hebben kunnen aandragen dat vóór of tegen
deze veronderstellingen pleitte.
Anthierens, die zijn lezer een verzameling feiten en anecdotes voorschotelt, toetst
echter geen hypotheses, noch weerlegt hij interpretaties. Als had hij zichzelf tot taak
gesteld een schrijverschap te documenteren, probeert de auteur van Het ridderspoor
historische feiten uit Elsschots leven te achterhalen. De documentaire waarde van
het boek is door onvolledigheid echter gering. Anthierens gaat selectief te werk. Hij
rangschikt zijn feitenmateriaal thematisch en laat daarbij na zijn selectieve weergave
van biografische feiten te problematiseren.
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De nadelen van de wijze waarop Het ridderspoor de door Anthierens verzamelde
feiten presenteert, zijn goed zichtbaar in het hoofdstuk over de twee bekende
‘politieke’ verzen van Elsschot, ‘Borms’ en ‘Van der Lubbe’. Dit hoofdstuk verschaft
de lezer allerlei encyclopedische informatie over de beide historische figuren, maar
er wordt nauwelijks ingegaan op Elsschots duidelijke stellingname in de twee
gedichten. Hoewel de Russische gezindheid die blijkt uit ‘Van der Lubbe’ (1934)
toch een belangrijke biografische component kent, laat Anthierens deze kwestie
geheel links liggen.
Interessante problemen, die vragen om een biografische benadering, blijven in
Anthierens' biografische studie onopgelost. In hetzelfde hoofdstuk over de twee
politieke gedichten schrijft de auteur dat ‘Van der Lubbe’ destijds door de redactie
van Forum geweigerd werd. Ook deze kwestie is literatuurhistorisch uiterst interessant.
Waarom werd dit gedicht niet geaccepteerd door een redactie die voor de prozaïst
Elsschot zoveel bewondering koesterde? Een redactie, bovendien, die in de stille
Van der Lubbe een held zag. Anthierens acht de vraag blijkbaar onbelangrijk en geeft
geen antwoord. Hij richt zich in plaats daarvan op de beantwoording van de in verband
met Elsschot toch weinig interessante vraag waarom Martin Schouten het gedicht in
1986 niet opnam in een monografie over Van der Lubbe.
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De lezer van Het ridderspoor die in Elsschot en zijn schrijverschap geïnteresseerd
is, moet zelf op onderzoek uit om bevestiging of tegenspraak te vinden voor zijn
veronderstellingen Elsschot betreffende. Nu is dat in de kwestie ‘Van der
Lubbe’-Forum niet zo heel moeilijk - immers: Forum-zaken zijn voor de hedendaagse
lezer tamelijk toegankelijk dank zij een aantal brievenedities en natuurlijk ook dank
zij de documentatie van Mooijman en Mosheuvel -, maar juist daarom kan men zich
afvragen waarom Anthierens geen aandacht aan het probleem van de weigering
besteedt.

De Elsschot-literatuur
Hoewel Anthierens in zijn boek niet ingaat op suggesties in de Elsschot-literatuur
(zoals de suggestie van Stuiveling en Van Vlierden), reageert hij in enkele
hoofdstukken op eerdere essays over de auteur. Ook de passages waarin Anthierens
eerdere Elsschot-literatuur bekritiseert, laten veel vragen onbeantwoord. Van correcties
op onjuistheden is geen sprake: pogingen daartoe stranden in onvolledigheid en
onnauwkeurigheid. Ergens lijkt Anthierens bijvoorbeeld het sprookje resoluut van
de hand te wijzen dat Elsschot slechts éénmaal een literair werk van een ander in
handen had. Elsschot las weldegelijk, zo meent Anthierens, en wel ‘meestal het werk
van een naam uit de wereldliteratuur’, waarmee de mythe de wereld uitgeholpen zou
zijn. Maar wiens werk werd er precies door Elsschot gelezen? Anthierens geeft geen
uitsluitsel. Indien de Elsschot-literatuur hem in deze niet verder helpt, kan de
Elsschot-portrettist twee dingen doen. 1. Hij tracht de lectuur van zijn auteur alsnog
te achterhalen of 2. hij constateert tenminste dat de literatuur op dit punt vooralsnog
tekortschiet en informeert daarover zijn lezer.
Dergelijke (wellicht constructieve) observaties betreffende de Elsschot-literatuur
komen in Het ridderspoor echter niet voor. Anthierens vermoeit zich liever in een
uitputtend onderzoek naar de wijzen waarop auteurs de naam van Elsschots echtgenote
spellen. Een Zaak van belang, dunkt mij.
Nee, Anthierens neemt niet deel aan de discussie over het object van zijn
bewondering, Elsschots werk. In het hoofdstuk ‘Muggendans rond een monument’
blijkt op welke wijze Het ridderspoor zich verhoudt tot de discussie in eerdere boeken
en essays over Elsschot. Het hoofdstuk behandelt onder meer de uitlatingen van
Jeroen Brouwers over Elsschots soms niet vlekkeloze taalbeheersing. Anthierens
gaat tegen Brouwers tekeer en brengt bij zijn argumentatie onder meer Elsschots IQ
in stelling. Voorwaar een muggendans.

Fragmenten in plaats van een verhaal
Anthierens heeft in Het ridderspoor de vorm van het doorlopende verhaal, de biografie
als narratief kader, vermeden. Zijn keuze voor een meer fragmentarische, thematische
aanpak wordt mijns inziens door de volledig los van elkaar gepresenteerde
biografische essays niet verantwoord. De verschillende hoofdstukken schijnen in
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willekeurige volgorde te staan en houden - afgezien van het onderwerp - niet of
nauwelijks verband met elkaar. Anthierens heeft niet de intentie gehad een coherent
beeld van Elsschot te schetsen. Zijn boek heeft geen strekking: er wordt geen visie
op de auteur ontvouwd, noch gaat Anthierens uit van een hypothese over Elsschot.
De enige ‘hypothese’ in het boek, die onder andere met behulp van biografische
informatie getoetst had kunnen worden, is een aangehaalde uitspraak van Elsschots
vriend Bob Gomperts. Deze sprak (wellicht niet geheel zonder provocatieve
bedoelingen) over Elsschot als ‘componist met woorden’, die ‘zijn partituur haalde
[...] uit het dagelijks leven, de kapstok waar hij zijn linguïstische symfonieën over
drapeerde’ (p.67).
Wanneer een stellingname als deze als uitgangspunt had gediend voor Het
ridderspoor, dan had Anthierens veel van het door hem verzamelde biografische
feitenmateriaal in een zinvol kader kunnen plaatsen. De feiten en een aantal van de
anecdotes hadden dienstbaar kunnen worden gemaakt in een poging de gestelde
hypothese aannemelijk te maken. Anthierens heeft zich echter in zijn studie zeer
bescheiden opgesteld. Als auteur van een biografische studie over Elsschot had hij
kunnen bijdragen aan de beeldvorming van diens werk. Wanneer hij zijn anecdotes
en biografische observaties had geproblematiseerd en gerangschikt volgens een
uitgangspunt, een visie op Elsschots werk, dan was er veel gewonnen geweest.
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Citatenboek
Slechts een enkele keer komt Anthierens in zijn biografische hoofdstukken tot
interessante, voor het begrip van Elsschots oeuvre interessante observaties. Zo levert
bijvoorbeeld een citaat van George van Cauwenberg, dat Anthierens opnam in zijn
hoofdstuk over de Antwerpse Lemméstraat, mij tot nog toe onbekende informatie
betreffende de auteur, die een bijzonder licht werpt op diens werk. Cauwenberg
beschrijft de Lemméstraat als een wat chique laan met nèt-niet-herenhuizen voor
min of meer gearriveerde gegoede burgers. Hij geeft een aardige typering van het
sociale milieu van de straatbewoners. Het citaat roept de vraag op wat het betekende
voor de bakkerszoon Elsschot om omstreeks 1930 in deze straat te gaan wonen. Het
is relevant te weten dat Kaas (1938) geschreven is door de sinds kort tussen arrivées
levende, verantwoordelijke huisvader, die met behulp van Cauwenbergs citaat wordt
opgeroepen.
Veelbelovend lijkt ook de beschrijving van de relatie tussen Elsschot en de
Antwerpse idealist en anti-fascist Leo Frenssen, die in het hoofdstuk ‘Het been van
Frenssen’ centraal staat. Helaas schrijft Anthierens uitsluitend over de vraag hoe
Frenssen Elsschot aan de informatie over een krankzinnigengesticht hielp, die de
schrijver in Het been verwerkte. De voor het begrip van Elsschots werk veel
interessantere vraag naar de toedracht van de sympathie die Elsschot koesterde voor
de markante anarchist blijft volledig onbeantwoord.
Elsschots werk roept - als alle wereldliteratuur - veel vragen op. Iemand die deze
vragen probeert te beantwoorden kan gebaat zijn bij een uitgebreide kennis van de
biografische achtergrond van het werk en het schrijverschap van de auteur. Anthierens
laat in Het ridderspoor weliswaar een vermakelijke parade van anecdotes en rariteiten
voorbijmarcheren, maar hij draagt niet bij tot de beeldvorming van het werk van de
auteur die hij beschrijft. Hij lijkt de gedichten en het proza van de auteur te
beschouwen als probleemloze tekst waaruit hij citaten plukt die op min of meer
passende wijze de vertelde verhaaltjes over ‘Meneer De Ridder’ illustreren. Anthierens
citeert uit Elsschot zoals de steller van een overlijdensadvertentie het Prisma
citatenboek hanteert.
In een recensie van Het ridderspoor in NRC vergoelijkte Karel van het Reve de
onbenulligheid van veel anecdotes in Anthierens' boek door erop te wijzen dat er
voor ‘de ware Elsschot-lezer’ geen onbelangrijke details bestaan. Ook de uitgever
van Het ridderspoor lijkt een beroep te doen op de verstokte Elsschot-lezer, om het
karakter van het boek te rechtvaardigen. In de flaptekst liet hij opnemen dat Het
ridderspoor de afstand tussen Elsschot en zijn lezer kleiner maken wil. Wie Elsschot
werkelijk wil leren kennen, zal toch eerder geïnteresseerd zijn in wat de schrijver
bewoog, in zijn kijk op de wereld en op zijn métier, dan in details over de naam van
zijn straat en zijn pijnlijke stoelgang. Vanzelfsprekend mag in een biografische
‘studie’ (p.201) de mythe niet ontbreken die vertelt hoe Elsschot in de brieven bus
van zijn overbuurman en literaire ‘concurrent’ Walschap urineerde, maar als
Anthierens meent dat een aaneenschakeling van louter olijke anecdotes de afstand
tussen Elsschot en zijn lezer kan verkleinen, dan houdt hij er een merkwaardig beeld
van Elsschots lezer op na.
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Biografentaal
Anthierens heeft kennelijk niet de pretentie gehad een nieuw licht te werpen op
Elsschots oeuvre. De vragen die het werk oproept, waren niet het uitganspunt van
zijn studie. De lezer die wèl wil proberen het materiaal dat in Het ridderspoor wordt
aangedragen te betrekken in zijn interpretatie van Elsschots werk, wordt het door
Anthierens niet gemakkelijk gemaakt. De auteur springt buitengewoon slordig met
zijn bronnen om. Hij vermeldt bijvoorbeeld zelden de herkomst van zijn informatie.
En de schaarse literatuurverwijzingen zijn raadselachtig en weinig precies. Zo
verantwoordt Anthierens op p. 82 een opmerking over Van der Lubbe met het wat
knullige, tussen haakjes geplaatste ‘uit het boek van Martin Schouten’. Meestal krijgt
de lezer zelfs dit soort onnauwkeurige informatie niet, bijvoorbeeld op de plaatsen
waar Anthierens citeert uit boeken die in de bibliografie niet terug te vinden zijn.
Wanneer ik mezelf forceer en voorbijga aan deze bezwaren - wanneer ik dus
probeer Het ridderspoor te lezen als een vermakelijk maar pretentieloos leesboek
over Anthierens' idool Elsschot - ook dan wil mij het boek maar niet bekoren. Ronduit
flauw zijn bijvoorbeeld de grappen en grollen
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waarmee de auteur zijn tekst heeft gelardeerd. Op p.83 beschrijft hij hoe de liberale
kandidaat Baelde bij de Antwerpse tussenverkiezingen van 1928 veel minder stemmen
kreeg dan tegenkandidaat Borms. De verliezer, zo schrijft Anthierens dan, ‘deed zijn
naam alle eer aan’.
Van Anthierens' grappen, stijl en woordkeuze moet men houden. Elsschot wordt
getypeerd als een auteur die ‘én proza én poëzie pent’, en enkele pagina's verder gaat
het over een gedicht dat ‘in alle staten van verbolgenheid op papier [is] gepleurd’
(cursiveringen van mij, TV). Ook woorden als ‘kiekeboe’ en een flauwe toespeling
op de reclameslogan van Albert Heijn dragen bij aan het af en toe wel al te lullige
karakter van het boek. Een zekere meligheid is de auteur niet vreemd: zijn beschrijving
van het overlijden van Elsschot en diens vrouw besluit hij met de woorden ‘exit het
echtpaar De Ridder-Scherwegen’ en een hoofdstuk over de onzorgvuldige teksteditie
van Querido eindigt met de verwijzing van de uitgeverij ‘naar de strafbank’.
Het ridderspoor lijdt aan een aantal kwalen dat vele biografieën onleesbaar maakt.
De typische wijze waarop de feitjes en anecdotes worden gepresenteerd werkt mij
eerlijk gezegd op de lachspieren. Volgens de mores van een bepaald soort biografen
wordt Elsschot bijvoorbeeld voortdurend bij de voornaam genoemd; wordt er te
onpas melding gemaakt van klimatologische omstandigheden; barst het boek van de
uit de lucht gegrepen bijvoeglijke naamwoorden en cliché's (‘een hoogrode Jeanne’
van ‘vijfentwintig lentes’) en heten auteurs van door Anthierens minder geslaagd
geachte publikaties steevast ‘ene T.J.M. Versteeg’ of ‘ene Frans J.B. Jansen’.
Nu de Nederlande schrijversbiografie volwassen lijkt te gaan worden (Fontijns
prachtige Van Eeden-biografie is daarvan een van de blijken), permitteert Anthierens
zich een taalgebruik dat uiterst achterhaald aandoet. De meest hardnekkige
biografenkwaal waaraan Anthierens lijdt, is zijn geringe weerstand tegen de verleiding
literatuur te maken van het leven van zijn held. Hij laat bijvoorbeeld niet na bij zijn
beschrijving van Elsschots fatale beroerte te vermelden dat de bakkerij in de straat
waarin de auteur onwel werd de naam ‘Absalom’ droeg: ‘Bakkerszoon Fons [!]
bezwijkt voor een bakkerij met de ongebruikelijke naam Absalom, zijnde De Ridders
eerste pseudoniem’. Aangezien dit wel waar zal zijn, kan men Anthierens strikt
genomen niet kwalijk nemen dat hij er melding van maakt. De zaken liggen voor
mijn gevoel echter anders wanneer Anthierens de begrafenis van het echtpaar De
Ridder beschrijft. De Ridder was gecremeerd, maar zijn vrouw niet. Anthierens
presteert het te schrijven: ‘Dan schuiven Fine en Fons de aarde in, een lange en een
korte kist, samen een uitroepteken’.
Het contrast is schril: Anthierens, wiens beschrijvingen van Elsschot soms op het
sentimentele af zijn, en de schrijver zelf, die nimmer zelfs maar voor één regel in
sentimentaliteit verviel.
Thomas Vaessens

Zeven vrolijke verhalen
Willem Melchior, De roeping van het vlees. Uitgeverij Contact. Prijs f
24,90.
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In 1961 verscheen de bundel Tien vrolijke verhalen van G.K. van het Reve. Eigenlijk
waren het helemaal niet zulke vrolijke verhalen; de meeste gingen immers over
moord en doodslag. Niet zulke gezellige onderwerpen. Toch waren ze op vreemde
wijze komisch, door de afstandelijke toon, de gedragen stijl en de wat melige cursieve
onderschriftjes die Reve aan het eind van sommige verhalen plaatste: ‘(Ik zal het
hierbij maar laten, hoewel ik graag ook dat gemene stiefzusje een doodsmak had
laten maken.)’ Overigens heeft hij deze onderschriften later verwijderd, maar hierover
wellicht een andere keer. Het waren de toon en ook de stijl van Willem Melchiors
debuut De roeping van het vlees die aan Reves boek deden denken.
De zeven verhalen die in deze bundel zijn verzameld, doen ook om andere redenen
aan de Volksschrijver denken. Melchior (1966) kan - voor wie van hokjes houdt worden ingedeeld bij de romantisch-decadenten, waartoe ook Reve zich rekent. Ook
in De roeping van het vlees is er namelijk sprake van lust en seksueel genot door
pijn en onderwerping.
De helden van Melchior zijn ietwat verveelde jongemannen (met dikwijls
gelijkluidende bijbelse namen als Joshua, Johan en Jonas) uit verschillen-
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de tijdperken en plaatsen afkomstig, die zichzelf echter allemaal graag in spiegels
bestuderen omdat ze zeer zijn ingenomen met hun eigen lichaam. Eigenlijk lopen ze
het liefst de gehele dag halfnaakt rond te paraderen, want ze zijn verliefd op hun
bovenlichaam. Het is daarom des te verwonderlijker dat ze opgewonden raken door
te fantaseren over (fatale) verwondingen, met een mes aan dat fraaie lichaam
toegebracht door een dominante jongeman, aan wie ze zich als een slaaf willen
onderwerpen. Hoewel een en ander in eerste instantie doet denken aan reviaanse
taferelen, is er toch een cruciaal verschil met het zogeheten ‘revismé’.
Dit begrip werd geïntroduceerd door Gerard Reve en houdt in dat de held een door
hem aanbeden ‘Meedogenloze Jongen’ helpt bij het ronselen, martelen en seksueel
onderwerpen van jongens. De held blijft zelf dus in feite buiten schot, maar ontleent
wel seksueel genot aan het kijken naar de Meedogenloze Jongen terwijl deze zijn
weerloze slachtoffers berijdt. De hoofdpersonen van Melchior bevinden zich in een
dualistische positie: ze bieden hun eigen lichaam aan als offerobject, maar zijn
tegelijkertijd de toeschouwer die opgewonden raakt door de gedachte dat een
Meedogenloze Jongen hen aan het mes zal rijgen en hier bovendien op zijn beurt
weer lustgevoelens aan ontleent. (Een soort droste-effect dus.)
Bij Reve blijft de schade meestal beperkt tot dagdromerijen van de held, bovendien
wordt er niet echt gegeild op moord en doodslag; het slacht-offer wordt niet met een
mes gestoken, maar met een ‘Liefdesdolk’. Bij Melchior daarentegen gaat het om
echte dolken, die geen ‘Liefdessap’ doen vloeien, maar bloed. Ook bij zijn personages
begint het met fantasieën, die na verloop van tijd echter uitgroeien tot ware obsessies.
Zoals in het geval van de verveelde jonas uit ‘De roeping van het vlees’: ‘Hij was er
in de loop van de maanden steeds meer in opgegaan, tot het punt dat hij het vermoord
worden niet alleen meer als iets begerenswaardigs beschouwde, maar als een roeping,
waarvoor hij zonder meer bereid was de tientallen jaren die hem restten en waarop
hij zich toch al niet bijzonder verheugde, op te offeren.’
Hoewel Melchiors helden tamelijk passief zijn en er meestal genoegen mee nemen
om hun gewelddadige dood slechts in hun fantasie te beleven, zoeken sommigen die
dood bewust op, zij het dat er op de grens tussen fantasie en de realisatie daarvan
vaak een moment van angst is voor de gevolgen. Joshua uit het verhaal ‘Kogeltjes’
fantaseert over een messteek in zijn maag, maar: ‘Hij was echter bang dat gedood
worden in werkelijkheid, alleen al door de pijn, lang niet zo mooi was als in zijn
verbeelding en bovendien wilde hij niet dood.’
In ‘Strijdgewoel’ - overigens het enige verhaal dat in de eerste persoon wordt
verteld - gaat een soldaat de oorlog in om zijn begeerde einde te bereiken. Het verst
in zijn streven een bevredigende (in meer dan één opzicht) dood uit te lokken, gaat
Jonas uit het al eerder geciteerde titelverhaal. Hij schakelt een bureau in dat hem zal
vermoorden op de door hem verlangde wijze (vanzelfsprekend met een mes in zijn
buik) door een jongeman die hier plezier aan beleeft. Hij weet alleen niet wanneer
het zal plaatsvinden, maar verder ligt alles vast vanaf het moment dat hij getekend
en betaald heeft. Het is een schitterend, absurd verhaal, dat de uiterste consequentie
is van het verlangen naar een gewelddadige dood: je bestelt zelf je moordenaar.
Opmerkelijk is dat Jonas na de ondertekening van het contract, verlost is van de
verveling en het gevoel van doelloosheid waardoor hij werd geteisterd. Melchiors
personages hebben allen hun moordfantasieën nodig om genot uit het leven te kunnen
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halen en soms worden die fantasieën werkelijkheid. Een onontwarbare, fascinerende
paradox.
Hier en daar zijn ook de nodige religieuze toespelingen te ontwaren, weer een
band met Reve. ‘Een handvol dromen’ is ervan doordrenkt. Het is een eigentijdse,
verknipte versie van het kruisigingsverhaal. Het verhaal vormt een uitzondering op
de regel van het ‘zelfoffer’, om het zo maar eens te noemen, en vertoont als zodanig
zelfs enige revistische trekjes. De held, wiens naam nu eens niet met een ‘J’ begint,
want hij heet Karel, is op weg naar huis met wijn en brood. Hij komt bij een opstootje
en wordt door een dronken timmerman dringend gevraagd hem met zijn handen vast
te spijkeren aan diens auto. Na lange aarzeling voldoet hij aan het verzoek, mede
omdat een mooie jongen hem aanmoedigt. Het lijkt op het revisme, maar het verschil
is dat Karel eigenlijk zelf wel vastgespijkerd zoude willen worden, om met Reve te
spreken. Het is zoals de mooie jongen zegt: ‘Dat
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komt later wel. Je kan niet alles tegelijk hebben weet je, je moet ergens beginnen
[...].’
Misschien vraagt de lezer zich af wat hij hiermede aan moet. Is het niet loodzwaar
met al die verveelde narcistische jongens die zo geobsedeerd zijn door een
gewelddadig einde? Is het niet een er al treurigheid wat de klok slaat? Valt er niets
te lachen? Uit de bovenstaande citaten blijkt hopelijk al dat er wel degelijk wat te
lachen valt. De obsessies van de jongemannen zijn op zichzelf misschien niet zo
lachwekkend, maar de wijze waarop Willem Melchior ze beschreven heeft, maakt
dat men regelmatig moet grijnzen. Hij neemt zijn personages serieus, maar is tegelijk
in staat afstand van ze te nemen, waardoor hij pathos en pretenties weet te vermijden.
Wel verdient het aanbeveling om de verhalen stuk voor stuk te savoureren en ze niet
achter elkaar op te slokken, omdat er anders vanwege een zekere inhoudelijke
uniformiteit metaalmoeheid op zou kunnen treden.
Tot slot nog een citaat uit ‘Strijd gewoel’: ‘Hoera. Ik hoor het mij nog juichen.
“Hoera!” juichte ik en een zwaard schoof terzijde van mijn navel, zo ongeveer op
de grens van mijn buik en mijn zij, mijn lichaam binnen, in één beweging dwars door
mijn ingewanden heen, vlak onder mijn longen langs, tot tegen mijn onderste rib.
Was het dus alsnog mijn beurt, juist toen ik het het minst verwachtte!’
Henk Hardeman

Argus: Geen Forum maar podium
Argus, cultureel tijdschrift, Oktober 1992, jaargang 1. f8,- los/f30,- per
jaargang. Culturele Studies, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam.
Een van de artikelen in het eerste nummer van het cultureel tijdschrift Argus,
attendeert de nieuwbakken lezerskring op de onvermijdelijke mythevorming die
optreedt bij het schrijven over het verleden. Zo is ook de ‘nauwe verwantschap tussen
geschiedschrijving en verbeelding’ terug te vinden in de geschiedenis van het
Nederlandse literaire tijdschrift. Wie zoekt naar onvervalste heroïek in onze literatuur,
kan zijn hart ophalen aan de verhalen over periodieken als De nieuwe gids en Forum,
beide uit tijden dat er nog zoiets bestond als een ‘intellectuele elite’, die zich
genoodzaakt voelde zich te verenigen. Ja, de noodzaak om zich te verenigen, zichzelf
te scharen achter een bepaalde literatuuropvatting, ontstaan uit artistieke onvrede en
drang tot verandering. Het daadkrachtigste medium hiervoor was het eigen tijdschrift,
hét middel voor de intellectueel om zijn doel te bereiken: het uitdragen van zijn visie.
Vooral de openingsnummers waren voltreffers, met hun vlijmscherpe
beginselverklaringen en manifesten die het literaire establishment op losse schroeven
zetten.
Het gevaar dat erin schuilt dit ideaalbeeld van het literaire tijdschrift als norm te
hanteren, komt verrassend aan het licht wanneer je geconfronteerd wordt met één
van de duizend andere tijdschriften die niet de pretentie hebben baanbrekend te zijn.
Hier is Argus een voorbeeld van. Het blad stelt zich in het openingsnummer voor als
een cultureel tijdschrift dat vol zal komen te staan met ‘werk van studenten en
docenten uit een grote verscheidenheid aan culturele vakgebieden’. Wat
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deze auteurs verbindt, is de Amsterdamse universiteit; een nogal algemene binding
dus en wellicht een reden waarom een programmatische kunstopvatting achterwege
blijft. Het tijdschrift moet de uitlaatklep worden voor de ‘publicistische variant’ van
de vakgroep Culturele Studies; waarschijnlijk een welkom luikje, daar publiciteit in de zuivere betekenis van het woord - onontbeerlijk lijkt voor een dergelijke
opleiding.
De bescheidenheid die de doelstelling van het blad typeert, is niet in de vormgeving
terug te vinden; het blad ziet er goed verzorgd uit en heeft een spannende lay-out.
De trucs die hier en daar met lettertypen worden uitgehaald - de voetnootnummers
zijn groter dan de letters van de tekst - bewijzen dat ook een tijdschrift voor literatuur
gebaat kan zijn bij een aantrekkelijke vormgeving. Niets lijkt de jonge publicist nog
in de weg te staan: zoals vroeger bij papa op schoot de eerste rijlessen werden
genomen, kan nu onder de vleugels van vader universiteit gepubliceerd worden.
De diversiteit van de onderwerpen in het eerste nummer is groot: naast beschouwende
artikelen over literatuur, film en historiografie is er poëzie en een feuilleton-aflevering.
De redactie start met een semi-themanummer: enkele teksten haken in op een thema
van de pas gehouden Wetenschapsdag in Amsterdam: ‘De omgekeerde wereld’. De
lezer mag zelf ontdekken in welke artikelen dit thema wordt uitgewerkt. Geopend
wordt er met een door Tijn Boon afgenomen interview met Professor Dr. Herman
Pleij (door zijn optreden voor Teleac sinds enige tijd een televisiepersoonlijkheid).
Pleij werkt momenteel aan een boek over het begrip ‘Luilekkerland’, en de betekenis
die deze laat-middeleeuwse ‘utopie’ had voor de bevolking. Dat voor de van vrije
tijd en luxe verstoken middeleeuwer prenten en teksten over Luilekkerland een
‘omgekeerde wereld’ betekenden, is vanzelfsprekend. Diepgaander echter is de
theorie dat dit soort fictionaliteit een directe ideologische aanval betekende op het
harde leven op aarde. De kerk zag deze ‘ketterse’ afbeeldingen van Luilekkerland,
‘het duizend-jarig paradijs op aarde’, als een gevaar voor de door haar beheerste
orde. Het is deze pragmatische benadering van literatuur die Pleij charmeert, en die
hij in dit vraaggesprek als zijn werkwijze aangaande middeleeuwse teksten presenteert.
Een man om met argusogen te volgen is de Engelse auteur Martin Amis. Over zijn
geruchtmakende roman Time's arrow schreef Arno Beuken een beschouwing, die
op treffende wijze de magnifieke ‘omgekeerde wereld’ van Amis ter sprake brengt.
In de roman laat de auteur een kamparts de Holocaust meemaken in ‘tegentijdse’
richting. Dat deze levensloop van graf tot baarmoeder komische effecten teweeg
moet brengen, is nu juist het hete hangijzer in de receptie van het werk: is het
aanvaardbaar dat het meest beladen onderwerp uit de geschiedenis op een ironische
wijze wordt behandeld? Concreter: maakt Amis de Holocaust tot een literair spelletje?
De omkering van de tijd brengt in zijn uiterste consequentie met zich mee, dat misdaad
weldaad wordt. Een moordenaar lijkt een medicijnman, omdat hij de doden weer tot
leven brengt. In zijn artikel probeert Beuken aannemelijk te maken dat Amis de
holocaust voor zijn literaire experimenten niet misbruikt, maar dat hij juist in dienst
van de geschiedenis schrijft.
Naar mijn mening is het prijsartikel van dit eerste nummer geschreven door Nettie
Krull. In haar stuk over de Franse schrijver-filosoof Bernard-Henri Lévy wordt de
strijd tussen ‘l'art pour l'art’ en het ‘engagement’, die als een rode draad door de
moderne westerse letterkunde loopt, in het werk van deze Franse denker benadrukt.
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B-H L - onder deze initialen is hij bij zijn landgenoten bekend - geldt als een
voortzetter van de Franse intellectuelen-traditie, die in 1897 met Emile Zola startte.
Na de dood van Sartre werd het onzeker of deze traditie zou blijven voortbestaan.
De in onze postmoderne samenleving nog steeds subversieve Lévy heeft zich in de
twee romans die hij schreef, Le diable en été en Les derniers jours de Charles
Baudelaire beziggehouden met de tweestrijd van de kunstenaar: toewijding aan de
pure kunst of bemoeienis met de maatschappelijke werkelijkheid. Dat Lévy niet uit
deze twee denkt te kunnen kiezen, blijkt uit het feit dat hij aan de lijst van
mensenrechten zou willen toevoegen dat een mens schizofreen mag zijn. Een
interessant artikel over een interessante auteur.
Blijkens de drie hiervoor besproken artikelen, volgt Argus de actuele literatuur op
de voet (cultuur blijkt tot nu toe overwegend literatuur te zijn).
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Er is echter ook plaats voor het verleden. Onno Blom weet op een aardige wijze twee
blijkbaar nog niet tot-in-den-treuren geanalyseerde Nederlandse schrijvers met elkaar
in verband te brengen. Blom laat een der delen van het Verzameld werk van Bordewijk
openvallen en denkt vervolgens niet Bordewijk te lezen maar W.F. Hermans. Na wat
speurwerk in de prima verantwoorde uitgave, blijkt het te gaan om een reeks parodieën
op bekende Nederlandse auteurs, die Bordewijk bundelde onder de titel Idem. Dat
anno 1957 de toen niet zo populaire Hermans de eer ten beurt viel door Bordewijk
geparodieerd te worden, is leuk om te weten. Aardiger nog is dat Blom vervolgens
de typische Hermans-elementen die Bordewijk in het enkele pagina's korte stukje
eruit pikt en zo het inzicht van de oudere in de jongere auteur aan het licht brengt.
Dat dit vooral Hermans' surrealistische neiging, zijn bizarre en sarcastische humor
zijn, ziet Blom als een grote verdienste van Bordewijk, die Hermans daarmee immers
haarfijn weet te treffen. Natuurlijk zijn dit belangrijke kenmerken in het (vroege)
werk van W.F. Hermans. Wat echter jammer is, is dat Blom niet ingaat op het feit
dat, naar míjn idee, Bordewijk - en met hem de hele literaire kritiek destijds - nog
geen oog heeft voor het thema van de ‘onkenbaarheid van de wereld’, dat
tegenwoordig als hét hoofdmotief in Hermans oeuvre wordt beschouwd.
Dat Argus niet de pretentie heeft een Forum te worden maar een podium voor jong
talent, neemt niet weg dat gezegd moet worden dat het gros van de artikelen in dit
eerste nummer met zorg geschreven is en ook nog eens interessante onderwerpen
behandelt. Argus lijkt een blad te worden dat je voor jezelf gaat kopen en niet uit
sympathie voor de vakgroep Culturele Studies. Echter, bij deze hoge kwaliteit nog
wel een kanttekening. Wanneer de achterin opgenomen lijst met publicisten wordt
doorgenomen, valt direct op dat de medewerkers aan het eerste nummer stuk voor
stuk doorgewinterde auteurs zijn, waarvan een enkeling nog studerende is. Dat van
dit gezelschap enig niveau verlangd mag worden, staat buiten kijf. De vraag is echter
of de redactie op deze manier niet haar eigen ruiten ingooit, en dit zelf geschapen
‘podium’ tot een nauwelijks neembare vesting maakt voor de écht pas beginnende
publicist! Het hangt van de daadkracht van deze laatste af, of Argus de thuisbasis
van een ‘Amsterdamse school’ kan worden.
Peter Buwalda

De verbeelding van de intellectuelen
A.F. van Oudvorst, De verbeelding van de intellectuelen. Literatuur en
maatschappij van Dostojewski tot Ter Braak. Amsterdam, 1991. 484
pagina's. ISBN 90 284 1573 4/CIP. Wereldbibliotheek, f 69,50.
Het boek van Van Oudvorst is de bewerking van zijn proefschrift en handelt over
de opkomst van de intellectuelen als sociale categorie en over de wijze waarop zij
zich op essayistisch en literair niveau in het Rusland van de vorige eeuw en
West-Europa hebben geuit vanaf ca. 1860 tot 1940. De auteur beweert in het
voorwoord een groot publiek te hebben willen bereiken door een leesbare tekst te
schrijven; wetenschappelijk jargon heeft hij willen vermijden. In deze opzet is hij
mijns inziens geslaagd: zijn boek is goed te volgen en overzichtelijk opgezet, al
maken de (te) kleine letters van zijn tekst het de lezer niet altijd even makkelijk. De
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schrijver beschouwt zijn studie als een comparatistisch werk over de relatie tussen
literatuursociologie en literatuurgeschiedenis, een uitgangspunt dat in het hoofdstuk
‘Het Probleem’ nader uiteen wordt gezet. Van Oudvorst beweert hier met name de
artistieke middelen die de intellectuelen benutten te willen bestuderen, alvorens deze
in een sociologische, historische en filosofische context te plaatsen. Het hoofdstuk
eindigt met een zeer vage uiteenzetting over de hechte relatie tussen vorm en inhoud
van deze artistieke middelen, waarmee de intellectueel een werkelijkheidsvoorstelling
structureert. Daarna volgt in chronologische volgorde de behandeling van de
‘Russische intelligentsia’, waarbij de nadruk ligt op I.S. Toergenjew en F.M.
Dostojewski. In het tweede deel van Van Oudvorsts boek, getiteld ‘De Intellectuelen’,
wordt aandacht besteed aan de zaak Dreyfus en - vreemd genoeg nu pas - aan een
nadere omschrij-
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ving van het begrip ‘intellectueel’. Dit onderdeel wordt afgesloten met een hoofdstuk
over Th. Mann. In het derde en laatste deel van Van Oudsvorsts werk, ‘Het
Engagement van Ter Braak en Du Perron’, wordt dieper ingegaan op het fenomeen
‘engagement’ en de rol daarvan in het werk van de genoemde Nederlandse auteurs.
Het laatste gedeelte van De verbeelding van de intellectuelen wordt helaas voor de
helft gevuld met een notenapparaat dat bij nader inzien nagenoeg geheel bestaat uit
de vindplaatsen van de citaten in de tekst. Mijns inziens ligt hier een gemiste kans
voor een auteur die in zijn voorwoord beweert zijn proefschrift in te hebben willen
korten.
De huidige betekenis van het begrip ‘intellectueel’ ontstond feitelijk pas in de 19e
eeuw als gevolg van de opkomst van de burgerlijke samenleving. Vanaf dat moment
ook wordt het al met negatieve eigenschappen overladen, waarschijnlijk omdat de
intellectueel deel uitmaakte van een elite, geld noch macht bezat en (toch) kritiek
wenste uit te oefenen. In het Rusland van de vorige eeuw valt dan ook een grote
kloof tussen de intelligentsia - die zich op de Westeuropese cultuur richtte en de
misstanden rond het feodale systeem hekelde - en het volk waar te nemen. In de
tweede helft van de 19e eeuw wordt het Marxisme de leidende ideologie in de
intellectuele discussies over de toekomst van Rusland. Interessant in dit gedeelte is
de aandacht die de auteur aan specifiek Russische verschijnselen schenkt, zoals het
geloof in het duizendjarig rijk en het Messianisme, die zich naast meer rationele
debatten over de toekomst van Rusland manifesteerden. De auteur Toergenjew wordt
als de voorvechter van de liberale rechtsorde geschilderd, terwijl Dostojewski door
Van Oudvorst als een intellectueel geduid wordt, die ook affectie met het Spiritualisme
had.
Het begrip intellectueel heeft van meet af aan een ambigu karakter gedragen,
volgens Van Oudvorst. De auteur definieert de intellectuelen als ‘een elite die,
sociologisch gesproken, de rol opeist culturele waarden van humanistische oorsprong
te handhaven tegenover de elites van de macht, het bezit, de technocratie en wat dies
meer zij.’ (203). Daarna volgen uiteenzettingen over elite-, cultuuren
kennissociologische theorieën, die evenwel weinig bijdragen tot een ‘wetenschappelijk
gefundeerde omschrijving’ van de term ‘intellectuelen’.
Nog magerder is Van Oudvorsts conclusie dat intellectueel-zijn een rol is, die niet
automatisch met een intellectueel beroep of een sociale positie samenvalt. Na een
hoofdstuk over Th. Mann waarin onevenredig veel aandacht aan diens biografie en
aan frappante, maar ongefundeerde analogieën met verwante auteurs wordt
geschonken en te weinig woorden aan diens modernisme worden gewijd, komt Van
Oudvorst te spreken over het fenomeen ‘engagement’. Hier toont de auteur zich een
diepgaand onderzoeker als hij op lexicaal, filosofisch, politiek en literair niveau de
term verheldert. Gelukkig versmalt hij daarbij de term niet tot de sartriaanse
omschrijving daarvan die sinds 1945 heilig verklaard is. Van Oudvorst laat integendeel
juist bijzonder helder de hoge mate van variatie zien die in de term ‘engagement’
besloten ligt; betrokkenheid is inderdaad een rekbaar begrip.
In het volgende hoofdstuk domineert de gedachte dat Du Perron een verschuiving
van politieke desinteresse naar maatschappelijke betrokkenheid heeft doorlopen.
Uiteraard wordt Het Land van Herkomst in dit verband uitvoerig besproken. Het
bevreemdt me Van Oudvorst te zien schrijven dat over de thematiek van deze roman
nauwelijks geschreven zou zijn, wanneer we ons realiseren dat dit nu juist uitvoerig
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wèl gedaan is door Fokkema en Ibsch, alsmede door ondergetekende in een uit 1989
daterend artikel van 25 pagina's.
Bij de behandeling van Ter Braak legt Van Oudvorst het accent op het gegeven
dat diens engagement niet zozeer van politieke als wel van culturele aard was. De
auteur van De verbeelding van de intellectuelen weet aannemelijk te maken dat Ter
Braaks cultuurbegrip sterk doordrongen was van humanistische en Duits-idealistische
waarden. Daarnaast worden diens nihilisme en vitalisme uitvoerig besproken. Evenals
in het hoofdstuk over Du Perron krijg ik de indruk dat de - op zich grondige uiteenzettingen weinig nieuws toevoegen aan het beeld dat we ons inmiddels van
Ter Braak gevormd hebben.
Mijn grootste bezwaar tegen De verbeelding van de intellectuelen behelst de
afwezigheid van een wetenschappelijke fundering van de relatie die Van Oudvorst
via zijn ondertitel zegt te willen onderzoeken. Hoewel hij beweert de simpele
weerspiegelingstheorie achter zich gelaten te heb-
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ben, lijkt de auteur niet aan een achterhaald soort positivisme ontsnapt te zijn. Telkens
lijkt de sociaal-politieke realiteit het literaire werk te bepalen, wat op een lager niveau
soms zelfs in puur biografisme ontaardt: ‘In Vaders en Zonen legt Toergenjew op
meesterlijke wijze rekenschap af van zijn visie op een sociologisch probleem dat hij
aan den lijve had ervaren.’ (77). De specifieke aard van literatuur en haar artistieke
middelen, waarnaar Van Oudvorst in zijn inleiding verwijst, worden uiteindelijk nu
juist niet als relatief autonome gebieden opgevat en als zodanig behandeld. Woorden
als ‘neerslag’ en ‘invloed’ waarmee Van Oudvorst kwistig strooit, wijzen op een
(verzwegen) causalistische visie op de relatie tussen maatschappij en literatuur. Het
feit dat omgekeerd de invloed van literatuur op de maatschappij weinig aandacht
krijgt, wijst in eenzelfde richting. Ter Braak en Du Perron ziet Van Oudvorst als
‘kinderen van hun tijd’ (348), een tijd die uiteraard door Van Oudvorst gedefinieerd
wordt. Ronduit simplistisch wordt de auteur in zijn vaststelling dat Nietzsche en
Augustinus Ter Braaks visie op het Christendom bepaalden (397). Ook de frequente
identificatie van de verteller met de auteur past in de visie dat hier (neo-) positivistisch
te werk gegaan wordt. Wat de specifieke aard van literatuur binnen het concept
‘engagement’ inhoudt, is mij na lezing van Van Oudvorsts studie niet duidelijk
geworden, te meer als aan de essays en aan de romans van bepaalde auteurs geen
aparte status meer toegekend wordt. Veelal maakt Van Oudvorst de relatie tussen
maatschappij en literatuur aannemelijk door de biografie van de auteur uiteen te
zetten. Maar hiermee wordt natuurlijk een relatie niet wetenschappelijk gefundeerd.
Een tweede kritiek betreft de onnodige lengte van De verbeelding van de
intellectuelen. Het is mij onduidelijk waarom in dit werk romans naverteld of
samengevat moeten worden. Overbodig zijn interpretaties, die het feitelijke onderwerp
van het boek niet raken, bij voorbeeld de rol van de dubbelganger in Hampton Court.
Het hoofdstuk over de Russische intelligentsia is enorm wijdlopig en op andere
momenten van het boek wordt de tekst onnodig uitgebreid als Van Oudvorst ingaat
op zogenaamd frappante overeenkomsten tussen denkers en denkwijzen. Zo zou
Bergson invloed op Ter Braak hebben gehad, maar de tachtig verschillen die ik kan
aanwijzen doen mij vragen naar de zin van het leggen van dergelijke relaties.
Niettemin geeft Van Oudvorsts werk in leesbare bewoordingen een bijzonder
helder en rijk gedocumenteerd beeld van het onderwerp dat hij wenst te beschrijven:
de intellectueel en zijn literaire aspiraties. Het vruchtbare idee dat literatuur diepe
banden met de maatschappij onderhoudt heeft mede bijgedragen tot een overzicht
van de artistieke prestaties van de intellectuelen dat ik voor de publicatie van De
verbeelding van de intellectuelen niet bezat.
Hans van Stralen

De toekomst; een kwakzalver aan Chronos' hof
Vladimir Nabokov, Ada: Een familiekroniek. Amsterdam, 1992. Uitgeverij
De Bezige Bij, f 62,90
‘Alle gelukkige gezinnen verschillen min of meer van elkaar; alle ongelukkige zijn
min of meer eender,[...]’.
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Tolstoj, Anna Karenina, denkt de doorgewinterde lezer. Fout. Nabokov, Ada. Als
we deze openingszin een tweede keer lezen, zien we ook dat deze een omkering is
van die van Tolstoj, zoals de hele roman eigenlijk een omkering van Anna Karenina
is. Gooit Anna zich niet in eindeloze wroeging en wanhoop voor de trein? Ada wordt
met haar geliefde Van gezond en gelukkig oud, stokoud zelfs. Ik houd daar doorgaans
niet zo van, van dat they lived long and happy ever after. Het is toch veel mooier als
de held van de geschiedenis zich zijn hele leven lang onmenselijke inspanningen
getroost om het hart van zijn geliefde te veroveren, die dan helaas op sterven na dood
blijkt te zijn? De sterfscène van Violetta in La Traviata heeft mij bij voorbeeld tot
tranen toe geroerd. Of de held zelf gaat dood, zoals Cyrano de Bergerac, dat is
natuurlijk ook heel mooi.
Maar dat ook geluk zijn mooie kanten heeft, dat heeft Nabokov met Ada bewezen.
Van, die de levenslange liefdesgeschiedenis optekent, is veertien jaar als hij in de
zomer van 1884 Ada leert kennen. Ada is dan bijna twaalf. Wel wat jong voor een
eeuwigdurende liefde, maar Nabokov staat er niet
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bepaald om bekend daar een probleem van te maken. In Ada gaat hij zelfs nog een
stapje verder, want Ada blijkt behalve wettelijk nichtje en achternichtje ook nog het
biologische zusje van Van te zijn. Dat mag allemaal niet deren. Van en Ada beleven
op het landgoed Ardis een volmaakt gelukkige zomer, waarin de liefde voor elkaar
wel wat verder voert dan samen vlinders vangen.
Pas in 1888 ontmoeten zij elkaar weer, in dezelfde omstandigheden, en de romance
wordt voortgezet. De zomer van 1884 is echter zulk een perfecte idylle geweest, dat
de rest van de roman zwanger is van de herinneringen daaraan. Herinneringen, die
garant staan voor een zoete nostalgie. ‘Ada [...] was natuurlijk betoverend, obsessief
en eeuwig, haar schoonheid groter en van een somberder ardeur dan vier zomers
tevoren - maar het was die andere picknick die hij nu herbeleefde en het waren Ada's
zachte heupen die hij nu vasthield alsof ze eeuwig aanwezig waren in tweevoud, in
twee verschillende kleurenafdrukken.’ Deze nostalgie, het latent sluimerende
bewustzijn van de vergankelijkheid van al het schone, het onschuldige, het volmaakte,
ligt als een nevelige sluier over elke bladzijde. Het verleden wordt een droom en de
droom wordt het verleden. In de harde confrontatie met de werkelijkheid blijkt de
droom veelal een zeepbel of een luchtkasteel. Zo was het in Lolita, zo was het in De
lach in het donker, maar zo is het niet in Ada. De werkelijkheid van het heden
interfereert met de droom van het verleden. Beide vloeien samen in een volmaakte
synthese, doordat herinneringen - hoe gekleurd ook - het mogelijk maken aan het
heden een betekenis toe te kennen: ‘“Zijn” betekent dat men “is geweest”. “Niet-zijn”
impliceert de enige vorm van (fop-)tijd: de toekomst. Die verwerp ik. Leven, liefde,
bibliotheken hebben geen toekomst.[...] Nee, er zijn maar twee panelen. Het Verleden
(voor altijd in mijn bewustzijn aanwezig) en het Heden (waaraan mijn bewustzijn
duur en daarmee realiteit verleent). [...] Wordt het Verleden ervaren als een opslag
van Tijd, en is het Heden het proces van dat ervaren, de toekomst daarentegen is
geen Tijd-ding, [...]. De toekomst is slechts een kwakzalver aan Chronos' hof.’
Door veelvuldig gebruik van anachronismen in Ada wordt de toekomst inderdaad
een abstractie, maar ook een geïntegreerd onderdeel van het heden. Dat maakt het
tijdsbestek van de roman eindeloos.
Een gelijksoortig procédé wordt gevolgd in de ruimtelijke beschrijvingen. ‘Wed
(het is immers) kolderiek zich in te denken dat “Rusland” in plaats van een obscuur
synoniem van Estotië, de Amerikaanse provincie die zich van de Arctische, niet
langer vicieuze, cirkel uitstrekt tot aan de eigenlijke Verenigde Staten, op Terra de
naam was van een staat, verschoven als door een kunstmatige landgreep over de
dubbele bodem van twee oceanen naar het tegenovergelegen landgoed, waar het zich
breeduit had neergevlijd over heel het huidige Tartarije, van Koerland tot de
Koerilen?’ Ardis ligt dus èn in Rusland èn in de Verenigde Staten èn op de planeet
Antiterra.
Doordat tijd en ruimte in Ada onbegrensd zijn, maar tegelijkertijd een thematisch
spel, ontstijgt het verhaal aan zichzelf. Het wordt een statement van een auteur die
zich in zijn kunst probeert te ontworstelen aan de grenzen van het menselijk bestaan.
‘Nabokov is de laatste hogepriester in de tempel der schoonheid, de strenge moralist
van de esthetische levenswandel’, heeft W. Bronzwaer eens gezegd. Zo is het maar
net.
Een gecompliceerde roman, bij vlagen daardoor zelfs taai, maar toch zeker de
moeite waard om te lezen. Niet in het minst om de woordspelletjes - die Nabokov
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in Ada als nooit tevoren met de lezer speelt - en de bekende scherpe uithalen naar
onder andere psychoanalytici en ander betweterig interpreterend volk. Wie zou bij
voorbeeld Dr. Sig Heiler zijn? Of zuster Jeanne de Verschrikkelijke? Wat voor iemand
zou Peter de Rast zijn? Of Ruby Black (née Gerin)? Een tikkeltje flauw worden op
den duur grapjes als: ‘[...] Ik geloof dat ik droom. Ben jij Ook Dromende?’ ‘Nee, ik
ben Cordula!’ Of: ‘Schotse veeartsen hadden haar man zijn gewei moeten afzagen
(laatste keer deze grap)’.
Door de vele woordspelletjes, interteksten, alliteraties (zonder uitzondering
overigens briljant vertaald door René Kurpershoek), spiegeleffecten en dubbele
bodems is Ada het meeste pure Nabokoviaanse artefact denkbaar. Weliswaar ziet de
lezer daardoor dikwijls door de bomen het bos niet meer, maar bedoelt Nabokov niet
juist dat de bomen het bos zijn?
Marlies Schouwstra
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Socialistische dichters, verenigt u!
De strijd van de dichter Adama van Scheltema tegen zijn
socialistische kameraden
Francine Smink
‘Alle kunstenaars die zich door het socialisme hebben laten inpalmen zijn zoo droog
en duf en hard geworden als een, om een populair beeld te gebruiken, schelvis, die
drie dagen op het droge ligt’, aldus Willem Kloos in 1908.1.
Het oordeel van de Tachtiger-voorman over tot het socialisme bekeerde dichters
is hard en onverbiddelijk; hij moet ze niet. Daarin stond Willem Kloos zeker niet
alleen, terwijl er nogal wat dichters wáren die zich rond 1900 tot het socialistische
gedachtengoed aangetrokken voelden. Discussies over kunst en socialisme hadden
zelfs de redacteuren van De Nieuwe Gids zozeer van elkaar verwijderd, dat het in
1893 tot een definitieve breuk kwam.
De bekendste ex-Nieuwe Gidser die de andere weg - die van het socialisme insloeg is wel Herman Gorter. In 1898 trad hij samen met de jonge Henriëtte Roland
Holst toe tot de redactie van De Nieuwe Tijd, het partijorgaan van de socialistische
partij de SDAP. De Nieuwe Tijd diende als forum voor socialistische intellectuelen
en kunstenaars. Maar velen waren het erover eens dat Gorter, de eeuwige dichter
van Mei, na zijn overgang tot het socialisme, ‘voor de dichtkunst verloren was’.2. De
socialistische dichters hadden dus nogal wat kritiek te verduren. Het is des te
opmerkelijker dat er geen eensgezind front gevormd werd. Uit de eerste te boek
gestelde socialistische poetica blijkt zelfs overduidelijk dat de socialistische dichters
onderling veel kritiek op elkaar hadden. Die te boek gestelde poetica betreft De
grondslagen eener nieuwe poëzie, geschreven in 1907 door de jonge socialistische
dichter Adama van Scheltema.
In 1900 publiceerde C.S. Adama van Scheltema (1877-1924) zijn eerste dichtbundel.
Deze dichter, afkomstig uit een aristocratisch milieu, was toen al lid van de SDAP,
de partij die tegen het einde van de vorige eeuw snel veel aanhangers kreeg.
Grootgebracht met De Nieuwe Gids, gevormd door socialistische geschriften van
Karl Marx en Joseph Dietzgen en de artikelen van Gorter en Henriëtte Roland Holst
in De Nieuwe Tijd, ontwikkelde Adama van Scheltema zijn eigen opvattingen over
socialisme en literatuur. In 1907, op 28-jarige leeftijd, schreef hij het boek waarin
hij zijn kunstleer uiteen zette: De grondslagen eener nieuwe poëzie. In de tamelijk
pompeuze ondertitel geeft hij zijn bedoelingen weer: Proeve tot een maatschappelijke
kunstleer tegenover het naturalisme en anarchisme, de tachtigers en hun decadenten.3.
In dit werk zet Adama van Scheltema zijn nieuwe kunstleer af tegen die van de
Tachtigers, wat op zich geen verwondering mag

1.
2.
3.

W. Kloos in De Nieuwe Gids, afl. 7, juli 1908, p. 790/791.
Zie hiervoor o.a. J.C. Brandt Corstius, ‘Duel om het dichterschap. Herman Gorter en de
school van Albert Verwey’. In: De Vrije Bladen, jg. 18, schrift 3 (maart 1946), p. 8/9.
In 1907 verschenen bij W.L. en J. Brusse te Rotterdam.
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wekken; het individualisme van de Tachtigers botste frontaal met het
gemeenschapsidee van de socialisten.
Wél zeer opmerkelijk is een uitspraak van Adama van Scheltema in zijn narede:
‘[...] juist het werk van hen, in wie ik als jongere eerst mijn leiders en voorlichters,
later mijn medestanders had gezien, het werk van Gorter en Mevr. Roland Holst,
[werd] de meer dadelijke aanleiding voor mijn opstandigheid tegen de tachtigers’.4.
Hij haalt scherp uit naar Herman Gorter en Henritte Roland Holst, omdat hij van
mening was dat zij er niet in geslaagd waren de nieuwe levensovertuiging op een
goede manier in de kunst door te voeren.
Maar waarom keurde Adama van Scheltema de poëzie van zijn dichtende
partijgenoten zo genadeloos af, als ware hij een tweede Willem Kloos?

Socialistische individualisten
Adama van Scheltema besteedt in De grondslagen eener nieuwe poëzie een groot
aantal pagina's aan de beginselen van de sociaal-democratische leer. Op basis daarvan
formuleert hij zèlf een sociaal-democratische esthetica, die er op neer komt dat de
‘grotere schoonheid steeds de meer algemeene, de meer omvattende, meer
gemeenschappelijke, langer-blijvende’ is (p.71).5. En daarom moet ‘niet de toevallige,
persoonlijke, maar de menschelijk zoveel mogelijk algemeene stemming, niet de
bijzondere gedachte van het oogenblik, maar de zielsinhoud van een tijd, de
geestesrichting van een gemeenschap’ (p. 105) de inhoud van de poëzie worden.
Aadam van Scheltema: ‘de winst voor de lyriek uit de soc. dem. is, dat zij zich
eindelijk, na jaren afdwaling, weer van het bijzondere, persoonlijke, decadente, tot
het algemeene, gemeenschappelijke, gezonde kan wenden, en niet dat zij de gevoelens
van het proletariaat zal trachten te beschrijven.’ (p.93).
Adama van Scheltema formuleert zijn verzet tegen de Tachtigers in dezelfde
termen; omdat zij alleen aandacht hadden voor hun persoonlijke, bijzondere gevoelens,
hadden zij het volk van de poëzie vervreemd en de band tussen de dichter en zijn
lezers volkomen verbroken. Zij keerden zich naar binnen, naar hun eigen ziel en
Adama van Scheltema vraagt zich af: ‘Wie van hen heeft maar iets van zijn eigen
tijd begrepen - of zich met iets anders beziggehouden, dan met zijn eigen ellendige
ziel!’ (p.96), wat hem een uitbrander van Kloos oplevert: ‘Schaam u, meneer
Scheltema!’6.
4.
5.
6.

Over Idealisme. Een narede tot De grondslagen eener nieuwe poëzie. Rotterdam, 1916.
De paginanummers in de tekst verwijzen naar de enige druk van De grondslagen eener
nieuwe poëzie van 1907.
Willem Kloos in De Nieuwe Gids, afl. 7, juli 1908, p.779.
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Het is echter opmerkelijker dat Adama van Scheltema van mening is dat Gorter
en Henriëtte Roland Holst dezelfde fout begaan; zij hebben toch immers niet nagelaten
te verkondigen dat poëzie niet langer alleen de gevoelens van de dichter mag
beschrijven?
Volgens Adama van Scheltema echter gaan zij gewoon voort op de weg die door
Tachtig is ingeslagen. Zo beweert Adama van Scheltema dat ‘de helft van Henriëtte
Roland Holst's poëzie niets anders is dan de eeuwig herhaalde geestelijke tobberijen
van de bourgeois die sociaal-democraat wordt’ en wat is tijdelijker, meer bijzonder,
persoonlijker denkbaar dan zulke gevoelens!’ (p. 93).7.. Hij ziet haar als een ‘dweper’,
die niet vanuit een ‘ideële levens-

7.

In zijn narede zegt Adama van Scheltema dat Gorter en Roland Holst ‘in de nieuwe idealiteit
een gevaarlijke bagage uit de oude wereld hadden binnengesmokkeld.’ In Over Idealisme.
Een narede tot De grondslagen eener nieuwe poëzie, p.13.
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vreugde’ werkt, maar die een ‘godsdienstige kwezelarij’ op de sociaal-democratie
overbrengt (p.90). Ter illustratie citeert hij een vers uit haar bundel De Nieuwe
Geboort (1902), de bundel waarin zij haar overgang tot het socialisme verwoordde:
Maar 'k tel mij winnend want den leegen tijd
doorstaat mijn hart standvastig als een vrome
die zijn god zonder wondren belijdt,
en heel 't verloopen van den vollen vloed
van de jeugd-dingen die maar ééns op-komen
verdraag ik met een ongeschokt gemoed.

Naar aanleiding van dit citaat merkt Adama van Scheltema op: ‘Is dit een
sociaal-democraat? een hoopvolle levensvreugdige, een sterke vastberaden strijder,
die weet en wil? Nee, het is de oude starre zware Calvinist, de ego-centrische
individualist [...]’ (p.91).
Ook Gorter brengt er niets van terecht - hij is ‘een kille dogmaticus, onbeholpen
en smakeloos’, wiens ‘zelfzuchtige geest eenvoudig van richting veranderde’ (p.21),
in de sociaal-democratische richting dus, maar zonder daar waarlijk met hart en ziel
in te geloven. Uit Gorters Verzen citeert Adama van Scheltema:
Er is iets groots in ons klein land geschied.
Hebt ge 't gehoord? de spoorarbeiders hebben
uit vrijen wil de havenarbeiders
gesteund, niet voor zichzelf maar slechts voor hen.
De brand der solidariteit is overgeslagen - het brandt breeder - allen voor een
en één voor allen in de arbeidersklasse!

Behalve dat het ‘ridicuul’ is merkt Adama van Scheltema hierover op dat ‘de
decadente kunst der “bourgeoisie” en deze kwasie nieuwe “sociaal-democratische”
inderdaad volkomen eenendezelfde is’ (p.22, curs. FS).
Toch moet vooral Roland Holst het ontgelden. ‘Hoezeer wij deze vrouw moeten
hoogachten als een sterk-willende en moediglevende, wat zij aan de poëzie... misdaan
heeft achten wij slechts van belang als “zielkundige dagboekoverpeinzingen in
versvorm” die door niemand meer begrepen zullen worden.’ Wat Gorter en zij gemeen
hebben is een ‘star individualisme, liefde voor de abstractie, voor het begrip der
democratie, der gemeenschap’, maar bovenal een gemis aan ‘elke eenvoudige
waarachtige menschenliefde’ (p.21).
Adama van Scheltema keert zich dus zo heftig tegen zijn dichtende partijgenoten
omdat hij vindt dat zij zich in niets van de Tachtigers onderscheiden; allen zijn zij
geobsedeerd door hun ‘eigen ellendige ziel’, de socialistische dichters niet minder
dan Kloos c.s.

Volkspoëzie
Adama van Scheltema laat het zeker niet bij het leveren van kritiek alleen. Als een
zeventiende-eeuwer zet hij uiteen hoe de nieuwe
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poëzie dan wél vorm dient te krijgen, en hoe dichter en publiek weer tot elkaar kunnen
worden gebracht.
Hij hamert erop dat de dichter algemene aandoeningen moet meedelen, gevoelens
en gebeurtenissen die eenieder herkent, díe ‘welke ook de hunne zijn, ook de hunne
zouden kunnen wezen - wellicht ook, die de hunne zouden kunnen worden’ (p.98).
De dichter is daartoe alleen dan in staat wanneer hij lééft in de maatschappij en de
mensen liefheeft, waarbij Adama van Scheltema het socialisme als een ‘veiligen
gids’ beschouwt (p.126).
De nieuwe, door het socialisme geïnspireerde poëzie moet volkspozie zijn. ‘Een
gedicht moet weer worden een muziekstuk van woorden, dat door zooveel mogelijk
menschen begrepen en gevoeld kan worden.’ (p.112). Maar het is niet de bedoeling
dat de dichter de propagandist van de politicus wordt, ‘niet de inhoud van een soc.dem.
partijvergadering’ moet tot inhoud van de poëzie worden, want: ‘de kunst is geen
godheid, maar een menschelijke schepping - wanneer wij haar echter alleen als kruier
voor onze boodschappen aan de menschheid gaan gebruiken wordt ze wat al te
menselijk [...]’ (p.40).
Aan de vorm van de nieuwe pozie besteedt Adama van Scheltema zeer veel
aandacht. Ritme, maat en rijm bij voorbeeld moeten aansluiten bij ‘de natuurlijke
ademhaling’ en het ‘motorisch gevoel’ van de lezer (p.134). Niet alleen de inhoud,
maar ook de vorm dient te getuigen van de mensenliefde die bij Adama van Scheltema
zo hoog in het vaandel staat. En dit alles in het belang van de lezer! Maar niet alleen
om hem plezier te laten beleven aan gedichten, maar vooral om hem iets te leren,
hem te stichten. Zelfs: ‘tot heil van de lezer’.8.
Maar hoewel Adama van Scheltema er in De grondslagen eener nieuwe poëzie meer
dan 200 pagina's voor uit trekt om zijn ideeën uiteen te zetten, blijkt ook hij
uiteindelijk niet in staat te verwoorden wat nu de essentie is van de poëzie die hij
voor ogen heeft. ‘Alles, alles wat wij willen’ vindt hij terug in ‘dat heerlijke
avondgedichtje’ (p.105) van Goethe:
Ueber allen Gipfeln
Ist ruh;
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Hij stelt voor om dit gedicht iedere avond op te zeggen, en ‘misschien zult gij een
beter mensch worden’ (p.105). Maar waarom in dit gedichtje nu precies ‘alles, alles
wat wij willen’ te vinden is, weet Adama van Scheltema niet duidelijk te maken.
Terecht merkt Carel Scharten, een van de vele critici van De grondslagen eener
nieuwe poëzie, op, dat ‘[...] Goethe toch, zover ik weet, geen sociaal-democratische
neigingen had...’9..

8.
9.

In Over Idealisme. Een narede tot De grondslagen eener nieuwe poëzie, p.17.
C. Scharten in De Gids, 1908, derde deel, p.360/361.
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Geschiedenis
Het is Adama van Scheltema zelf in ieder geval wel aardig gelukt om poëzie te
schrijven die door ‘zoveel mogelijk mensen begrepen en gevoeld’ kon worden; tijdens
zijn leven zijn er 65.000 dichtbundels van hem verkocht (om te vergelijken:
tegenwoordig worden er van een nieuwe dichtbundel zo'n 1.000 exemplaren gedrukt).
Maar de geschiedenis is onverbiddelijk. Adama van Scheltema zelf voorspelde al
dat het niet de meest gelezen dichters van een tijd zijn die gelezen blíjven. Misschien
zou het een kleine troost voor hem zijn te weten dat ook de socialistische poëzie van
Gorter en Roland Holst niet meer gelezen wordt, zelfs uit de canon verdwenen is.
Ondanks dat worden zíj echter toch nog steeds beschouwd als grote dichters, wat
niet gezegd kan worden van volkszanger Adama van Scheltema; zijn roem is
gereduceerd tot een gemiddelde straatnaam.
In de moderne literatuurgeschiedenissen is nog wel ruimte voor de politieke
aspiraties van Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst. Maar ook dan krijgt De
grondslagen eener nieuwe poëzie meestal geen aandacht. Terwijl het toch het meest
uitgewerkte geschrift is over literatuur en maatschappij, over de functie van literatuur
en het effect op de lezer, en daarmee één van de beste voorbeelden van het denken
van een socialistische dichter.
Vooral het verschil in opvattingen tussen de socialistische dichters onderling komt
in dit werk uitstekend naar voren. Maar zou er van de socialistische poëzie uit deze
tijd ook maar een fractie meer zijn blijven hangen als de socialistische dichters zich
bij elkaar gevoegd hadden onder de leus ‘Socialistische dichters, verenigt u’?
Francine Smink studeerde af in de Moderne Nederlandse Letterkunde aan
de Universiteit van Utrecht.
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[Nummer 2]
De drijfkrachten der evolutie en begeerte
Enkele opmerkingen over Frederik van Eeden en zijn poëtica
Thomas Vaessens
In het eerste deel van Jan Fontijns Van Eeden-biografie Tweespalt is een beeld
geschetst van de biografische achtergrond van een belangrijk deel van Van
Eedens oeuvre (tot 1901). Een aantal andere aspecten van Van Eedens
schrijverschap is vooralsnog niet volledig in kaart gebracht. Zo is zijn poëtica
nooit aan grondige synthetische studie en interpretatieve beschrijving
onderworpen. Uit verschillende artikelen, waarin facetten van Van Eedens
literatuuropvattingen behandeld worden, blijkt echter dat veel uitspraken van
de auteur over de aard, maar vooral de functie van de literatuur zeer nauw
aansluiten bij Fontijns beschrijving van Van Eedens onverzettelijke idealisme.
Wie eerst Tweespalt, en vervolgens Van Eedens Studies leest, kan constateren dat
wat waarschijnlijk voor de meeste dichters geldt, in het geval van Van Eeden
buitengewoon fraai wordt gedemonstreerd: een poëtica is meer dan de samenhang
in op zichzelf staande opvattingen over literatuur. Zij is (al dan niet expliciet) afgeleid
van veel meer omvattende opvattingen. De idealist Van Eeden spreekt in het laatste
decennium van de vorige eeuw over literatuur in dezelfde, op ons wat dwaas
overkomende termen waarin hij ook spreekt over bijvoorbeeld de vooruitgang en
over het Lot van de mensheid. Aan de voorbeelden die Fontijn in zijn biografie geeft
van de overlapping van Van Eedens wereldbeeld en Van Eedens poëtica, beoogt
deze bijdrage er een aantal toe te voegen. Van Eedens opvattingen over poëzie en
dichterschap vloeien rechtstreeks voort uit zijn idealistische visie op de werkelijkheid.
En die (levensbeschouwelijke) visie is in hoge mate bepaald door de maatschappelijke
en culturele omstandigheden onder welke zij tot stand kwam.

De dichter en de vooruitgang
De essayistische bijdragen die Van Eeden leverde aan het tijdschrift De nieuwe gids
zijn van groot belang geweest bij de verspreiding van het poëticale ideeëngoed van
de Tachtigers onder het publiek. Van Eeden, wiens werk veel lezers bereikte, trad
nogal eens op als advocaat van collega-kunstenaars van zijn generatie. Door zijn
tijdgenoten werd Van Eeden dan ook geassocieerd met de expressieve poëtica van
de auteurs rondom De nieuwe gids.1. In de latere literatuurhistorische beeldvorming
van Van Eeden is echter terecht vastgesteld dat Van Eeden zich betrekkelijk snel
van de Beweging van Tachtig gedistantieerd heeft.2. Bij de oprichting van
1.
2.

Zie bijvoorbeeld J. Fontijn, Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901. Amsterdam
1990, p.219.
Vergelijk J. Fontijn, Tweespalt; Ton Anbeek, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur
tussen 1885 en 1985. Amsterdam 1990, p.58 en Jan Nap, ‘Significa en letterkunde. Theorie
en praktijk bij Van Eeden’. In: Vooys 10-1, 1991, p.37.

Vooys. Jaargang 11

67
De nieuwe gids had de auteur - als lid van het studentengezelschap Flanor - vooraan
gestaan. Maar naarmate de opvattingen van met name Kloos meer bekendheid kregen,
keerde Van Eeden zich enigszins af van de expressieve Tachtiger-poëtica. Hij zocht
naar een rechtvaardiging voor de kunst, en vond deze niet in de kunst zelf: het l'art
pour l'art-principe kwam hem ‘leeg’ en ‘immoreel’ voor. Schoonheid alléén was
niet genoeg.
In zijn vroege opstel ‘Decadenten’ laat Van Eeden zien dat mooie kunst voor hem
onbevredigend kan zijn, ook al is ze esthetisch volmaakt. Hij waardeert weliswaar
de ‘kunstigheid’ van Laforgue's Moralités Légendaires, maar er mist iets in de
‘prachtige barok’ van dat werk. Zijn oordeel over Laforgue (en de andere decadenten
die hij bespreekt) is uiteindelijk afwijzend (Studies 1:74-105).3. Een kunstwerk dat
de kwalificatie mooi verdient, wordt daarmee nog niet vanzelfsprekend door Van
Eeden volledig gewaardeerd.
Enkele jaren later schrijft Van Eeden twee artikelen over Engels proza. In deze
voor het begrip van Van Eedens poëtica uiterst belangrijke studies omschrijft hij de
verhouding tussen zijn begrippen mooi en goed. Wat hij in zijn stuk over Laforgue
nog niet concreet verwoord had, wordt nu duidelijk. In het eerste artikel schrijft hij
dat goed een bijzonder soort mooi is (Studies 2:128). Goed is dus voor Van Eeden
een verschijningsvorm van mooi: een deelverzameling van alle mooie dingen bestaat
uit de goede dingen.
In de tweede studie vervolgt hij de redenering over goed en mooi. Hij onderscheidt
daar contemplatief mooi en actief mooi van elkaar. Contemplatief mooi appelleert
alleen aan ons gevoel voor esthetiek, terwijl actief mooi betekent: ethisch mooi. Deze
laatste vorm van mooi wordt gekenmerkt door beweging (Studies 2:148).
De volgende stap bestaat eruit dat Van Eeden het predikaat goed op de tweede
soort mooi plakt: het actieve mooi is goed. Hij schrijft: ‘Het mooie is het allerhoogste
genot, maar het goede, het actiefmooie, is daarin het bewegende, het allerhoogste
Willen, dat is aan de uiterste spits van het leven, dat beweging is’ (Studies 2:149-50).
Van Eedens theorie van goed en mooi in de kunst is dan als volgt in formule uit te
drukken: goed = mooi + beweging.
Om te achterhalen wat de betekenis kan zijn van de termen in Van Eedens definitie,
die naar ik vermoed een centrale positie zou moeten innemen in een reconstructie
van Van Eedens poëtica, maak ik een uitstapje naar de denkbeelden van een aantal
negentiende-eeuwse idealisten en utopisten. De term beweging in de formule wint
aan betekenis wanneer zij in verband wordt gebracht met het optimisme over
vooruitgang, dat Van Eeden deelde met denkers als Matthew Arnold en Henri de
Saint-Simon.4.
In de zeventiende en achttiende eeuw had men gedacht dat de menselijke natuur
onveranderlijk was. Bepaalde menselijke karakteristieken, zo meende men, zouden
zich te allen tijde doen gelden, waardoor de mens identiek zou reageren op de
omstandigheden, ook wanneer deze omstandigheden sterk veranderden. In de
3.

4.

Daar waar ik inde tekst citeer uit of verwijs naar essays van Van Eeden, zal ik volstaan met
een tussen haakjes geplaatste verwijzing naar het betreffende deel van Van Eedens Studies
en de paginanummers. Ik verwijs naar Studies (reeks 1 t/m 4) resp. Amsterdam 1890, 1894,
1897 en 1904.
Van Eeden en Saint-Simon: zie J. Fontijn, ‘Een bond van genieën om de wereld te redden’.
In: Hollands maandblad 32-12, 1991, p.11. Van Eeden en Arnold: zie J. Fontijn, Tweespalt,
p.280-291.
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negentiende eeuw werd deze gedachte losgelaten, en kwam men tot the doctrine of
the malleability of man.5. Matthew Arnold, een van de aanhangers van de doctrine,
meende dat de menselijke aard aan verandering onderhevig was. In de biologische
evolutie, die Darwin aan het licht had gebracht, zag hij aanleiding te veronder-

5.

Maurice Mandelbaum, History, Man & Reason. A Study in nineteenth-century Thought.
London 1971, p.141
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stellen dat de mens ook een sociale evolutie doormaakte: op veranderde
omstandigheden zou hij zijn reactie aanpassen.
Deze doctrine van de menselijke ‘kneedbaarheid’ geeft blijk van een sterk geloof
in de vooruitgang. Het behoorde niet alleen tot de mogelijkheden van de mens om
zijn aard aan te passen aan de omstandigheden, maar het was ook zijn taak. Hij diende
progressief te zijn. Deze idealistische visie, waarvan naast Arnold J.S. Mill en T.H.
Huxley belangrijke vertolkers waren, wordt wel the progressive view of man
genoemd.6.
Frederik van Eeden, wiens denken invloed ondervond van dat van Arnold (zie
bijvoorbeeld Studies 2:21), vergeleek de veranderingen en ontwikkeling van de
mensheid met behulp van een metafoor. De (sociale) evolutie vergeleek hij met een
brede rivier, die gestaag richting zee stroomt. Het water is in zijn grote stroom
onderweg naar de zee, waar het uiteindelijk een definitief evenwicht zal vinden. Dit
‘uiteindelijk evenwicht’, zoals Van Eeden het in zijn essay ‘Artiest en socialist’
uitdrukte (Studies 3:251), kenmerkt ook de utopische eindfase van de evolutie, waar
de mensheid naar onderweg is. Veel negentiende-eeuwers geloofden in de
verwezenlijking van dit utopisch einddoel. Voor een aantal van hen, zoals Fourier
en Saint-Simon, hing dit utopisme samen met socialistische idealen.
De vooruitgang, die tot de eindfase van de evolutie moest leiden, achtte men voor
een belangrijk deel afhankelijk van de kunst en de kunstenaar. Saint-Simon schreef
in 1820 dat meditaties hem hadden geleerd dat ‘things should move ahead with the
artists in the lead, followed by the scientists, and that the industrials should come
after these two classes’.7. De kunst stuurt de vooruitgang. Uiteindelijk verwezenlijkt
zij een heilstaat, waarin zij volmaakt is geïntegreerd. Tot die tijd wijst de kunst de
weg: de kunstenaar vertolkt de rol van voorganger.8.
De grote stroom richting utopie werd door de kunstenaar geleid, zo vond ook Van
Eeden. In zijn essays geeft de auteur er blijk van in de kunstenaar een geboren leider
te zien, die zich in de spits van de vooruitgang bevindt. Op hem zijn ‘de grote
drijfkrachten der evolutie [en] begeerte’ werkzaam, zoals Van Eeden het in het essay
‘Decadenten’ (Studies 1:125) uitdrukte, waardoor hij beter en sneller dan de
niet-kunstenaar kan zien waar de bedding van de stroom toe leidt. De kunstenaar is
op basis van zijn bijzondere kwaliteiten in staat het voortouw te nemen in de reis
naar het ‘uiteindelijk evenwicht’. De harmonie van dat evenwicht is in de ziel van
de kunstenaar aanwezig. Deze gedachte uit Van Eeden bijvoorbeeld in een essay
over Vincent van Gogh, waarin hij schrijft de schilder vooral te waarderen vanwege
de harmonie die hij aan zijn ziel toekent (Studies 2:108).
De kunstenaar, die de stroom leiden moet, heeft volgens Van Eeden een zekere
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Iemand die zich aan die verantwoordelijkheid
onttrekt, vergelijkt Van Eeden met ‘een schitterende droppel, die afspat van den
stroom om weg te drogen aan den oever’ (Studies 1:125). De kunstenaar dient zich
6.
7.
8.

idem, p.193. Vergelijk ook W. van Dooren, Denkwegen in de geschiedenis van de nieuwere
wijsbegeerte. Assen 1983, p.179-182.
Geciteerd naar M. Calinescu, Faces of Modernity: Avant-garde, Decadence, Kitsch.
Bloomington and London, 1977, p.102.
Vergelijk Andreas Huyssen, After the Great Divide. Modernism, Mass Culture,
Postmodernism. London 1986, p.4-5.
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vóór in de grote stroom te bevinden, waar hij de ontwikkeling van de mensheid sturen
kan.
Van Eeden verweet de Tachtigers dat zij zich als verantwoordelijke
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kunstenaars opsloten in een ivoren toren. Hun l'art-pour-l'art-esthetica miste de
rechtvaardiging waar kunst volgens Van Eeden om vroeg. De dichter dient zijn
publiek een stapje voor te zijn op het pad richting uiteindelijke heilstaat. Hij exploreert
als het ware het nieuwe. Hij kan als uitverkorene zien waar de grote stroom heenvoert.
Decadenten als Laforgue brachten geen beweging in hun werk. Hun kunst spatte af
van de grote stroom, het was slechts contemplatief mooi. Van Eeden veroordeelt
Laforgue en zijn medestanders, want ze ‘staan zeer hoog maar betekenen weinig in
den gang der wereld’ (Studies 2:124), ze zijn zich niet van hun verantwoordelijkheid
bewust. Hun kunst is er een van de stilstand.
Van Eeden stelt zowel aan de kunstenaar als aan het kunstwerk de bewegingseis.
De kunstenaar dient de beweging van de vooruitgang te exploreren. Zijn bevindingen
moet hij terugkoppelen naar het publiek. De kunstenaar leidt de grote stroom. Het
kunstwerk is de uiting daarvan. Het is pas goed, wanneer de voortschrijdende
geschiedenis, de evolutie er in tot uitdrukking komt.
In De nachtbruid (1909) gebruikt Van Eeden, net als in zijn essay over de
decadenten, het beeld van de grote stroom richting Utopia. Hij laat zij alter ego9. Vico
Muralto Haarlem beschrijven. Muralto constateert dat de stad niet meer bloeit en
leeft zoals in ‘Hollands bloeitijd’. Haarlem heeft geen eigen leven meer, zo schrijft
Van Eeden, ‘maar vaart stilletjes achteran in 't zog van 't grote wereldschip. [...] Al
het fraaie ervan [...] - het heeft alles alleen de toevallige schoonheid van het
verwelkte’. Het leven in het stadje is nu nog maar ‘als in een kleine zijstroom van
de grote vloed’.10.
Van Eedens zou zijn opvatting van goede kunst, die zegt dat beweging de factor is
die er voor zorgt dat mooie kunst ook goede kunst wordt, wel eens bevestigd hebben
kunnen zien in het werk van Multatuli, voor wie hij grote bewondering koesterde
(zie bijvoorbeeld Studies 1:9). Evenals Van Eeden streefde Multatuli het zedelijk
ideaal van de vooruitgang na. Hij heeft bovendien zijn normen en eisen voor kunst
wel gekoppeld aan beweging.
Van Eeden kan dit bijvoorbeeld tegengekomen zijn in het elfde hoofdstuk van
Max Havelaar. Daarin wordt expliciet de gedachte verwoord dat slechts ‘beweging’,
9.
10.

Cf. Tweespalt, p.30.
Frederik van Eeden, De nachtbruid. De gedenkschriften van Vico Muralto. Amsterdam 1984,
p.5-6.
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‘geschiedenis’ objecten bekoorlijk maakt. Multatuli laat Havelaar zeggen dat de
watervallen van Niagara hem weinig doen. Wat mooi is aan een waterval, laat zich
uitdrukken in getallen: zoveel meter hoog, zoveel kubieke meter water per uur, et
cetera. Havelaar prefereert de schoonheid van een gebouw: ‘Gebouwen spreken me
iets luider toe, vooral wanneer het bladzijden uit de geschiedenis zijn’.11. Iets dat niet
‘beweegt’ kan voor Havelaar nooit beantwoorden aan zijn neiging tot het schone:
‘Zonder beweging is geene smart, geen genot, geene aandoening’, zegt hij tegen
Duclari. Als deze dan tegenwerpt dat een waterval toch zeker óók beweegt, dan
antwoordt Havelaar: ‘Ja, maar zonder geschiedenis’.
Ook Multatuli stelde veel belang in dynamiek en vitaliteit. Zoals dat voor Van
Eeden het geval was, gold deze belangstelling in Multatuli's geval niet alleen de
kunst, maar had ze betrekking op het héle leven. Het streven van de Natuur is volgens
Multatuli beweging, zoals hij het uitdrukte in Idee 200 (1:115).12. En in Idee 913

11.

12.

Multatuli, Max Havelaar of de koffy-veilingen der Nederlandsche handelsmaatschappij.
Naar het authentieke handschrift uitgegeven en ingeleid door Dr. G. Stuiveling. Amsterdam
1950, p.109 (volgende citaten p.110). In deze uitgave van Max Havelaar is de
hoofdstuk-indeling, die van Van Lennep is, door tekstbezorger Stuiveling weggelaten.
De citaten uit Multatuli's Ideeën heb ik in het vervolg niet overal in extenso verantwoord.
Daar waar ik niet heb volstaan met het noemen van het idee-nummer, is tussen haakjes het
bundelnummer (Salamander-uitgave, Amsterdam 1985-1987) en het paginanummer vermeld.
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(3:346-8): ‘Elk kind is bestemd z'n ouders te overtreffen. Op elke nieuwe generatie
rusten nieuwe plichten. Ook hierin, gelijk altoos, is stilstand achteruitgang’. Want
de natuur eist vooruitgang. De uitroep in Idee 843, ‘Historie, beweging, altijd!’, is
Multatuli's idealistische devies.

De dichter en de taal
De kunstenaar, de dichter, wordt door Van Eeden als een toonaangevende, uitverkoren
persoonlijkheid gezien. ‘De grote drijfkrachten der evolutie [en] begeerte’ hebben
immers vat op hem. Van Eedens geloof in de superioriteit van de dichter stoelt echter
ook op andere kwaliteiten: de dichter, zo stelt Van Eeden, beschikt over een bijzonder
ontwikkeld taalgevoel.
Wie wil nagaan hoe Van Eeden dacht over de (dichterlijke) taal, kan niet
voorbijgaan aan zijn omvangrijke studie Redekunstige grondslag van verstandhouding
(1897), een filosofisch werk in genummerde stellingen (opgenomen in Studies 3).
Ik zal mij niet bezondigen aan een bij voorbaat mislukte poging deze uitermate
gecompliceerde tekst in enkele regels te behandelen. Voor een beknopte weergave
van de belangrijkste elementen van de Grondslag kan ik voorlopig verwijzen naar
een vorig nummer van Vooys (10-1), waarin Jan Nap een artikel wijdde aan Van
Eedens significa (zie noot 2). Wil ik een beschrijving geven van Van Eedens
buitengewone denkbeelden over het dichterschap, ontkom ik er echter niet aan hier
een enkel aspect van de Grondslag summier (en dus onvolledig) aan de orde te stellen.
Van Eeden onderscheidt in de tekst het bestaande, de voorstelling die wij ons van
dat bestaande maken, en de talige uitdrukking van die voorstelling. ‘De
gewaarwording, het gevoelde, is het eigenlijk zijnde, het bestaande’, schrijft hij
(stelling 36). Om dit bestaande zo direct mogelijk af te beelden in taal, bedienen wij
ons van beeldend taalgebruik. Dit is de taal van de poëzie, van de klankexpressie.
We duiden er concreta mee aan: gevoelens, zielsaandoeningen. Daar tegenover staat
volgens Van Eeden het eenduidige symbolisch taalgebruik. Dit taalgebruik betreft
de abstracta: getallen, de symbolen van de exacte wetenschap.
Niet de getallen en de dingen zijn voor Van Eeden het meest werkelijk, maar hun
zintuiglijke impressie. Zielsaandoeningen, dat wil zeggen: de ‘reële, meer levende
dingen’, dienen we ‘als het meest reële aan te nemen’ (stelling 8). Dàt is de ‘zekere
kennis’, de eigenlijke wijsheid. Van Eeden is de overtuiging toegedaan dat uitsluitend
de poëzie (het beeldend taalgebruik) tot het bestaande, het wezen der dingen, tot het
meest werkelijke kan leiden. In een essay over woordkunst schrijft hij: ‘Er is een
echte, waarachtige, hooge, zuivere kunst van 't woord, dat is van het benaderen en
in klank verbeelden der waarheid’ (Studies 4:345). De ‘zuivere kunst van het woord’
is wat hij in de Grondslag aanduidt met ‘beeldend taalgebruik’, en in de studie
‘Gorters verzen’ met de term ‘spreken’ (als tegenpool van ‘praten’, Studies 1:81
e.v.). Steeds gaat het er om dat de gebruikte taal ‘in onmiddellijken samenhang en
voortdurende harmonie [is] met het stoffelijk en zinnelijk leven’, aldus Van Eeden
(Studies 4:234-6). De zuivere kunst van het woord
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Afkomstig uit Een duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur. Verzameld en toegelicht door Nop
Maas. Amsterdam 1991. Uit de grote hoeveelheid karikaturen die van Van Eeden gemaakt zijn is af
te leiden dat ook door tijdgenoten enigszins vreemd werd aangekeken tegen zijn dichterlijke pretenties,
welke in dit artikel besproken worden

leidt tot de ware werkelijkheid; de waarheid. Om tot waarheid te komen, om het
wezen der dingen te naderen, is een beroep op de poëzie nodig.
Van Eeden geeft in zijn Grondslag blijk van een groot vertrouwen in de taal van
de dichter. In het bovengenoemde artikel over Van Eedens significa laat Nap zien
hoe de Grondslag zelfs als een filosofische onderbouwing van het dichterschap te
beschouwen is. Hij schrijft: ‘Om het hoogste dat er in de mens leeft (dus die intuïtieve,
zekere kennis, die eigenlijk wijsheid is) te kunnen uitdrukken, 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’.13.
De harmonische, schone ziel van de dichter (vergelijk Van Eedens oordeel over
Van Gogh) maakt het mogelijk dat hij zijn vooraanstaande rol in de vooruitgang kan
uitoefenen. Hij is de mensheid een stapje voor, zoals in de paragraaf ‘De dichter en
de vooruitgang’ beschreven werd. Een vluchtige blik op Van Eedens opvattingen
over de taal laat zien dat hij de dichter bovendien in staat acht door middel van zijn
beeldend taalgebruik, zijn spreken adequater tot de essentialia door te dringen dan
zijn pratende medemensen.
Ook dit tweede belangrijke aspect van Van Eedens opvattingen over literatuur en
dichterschap kan met opvattingen van Multatuli in verband worden gebracht.
Multatuli's Minnebrieven (1861) kunnen bij het leggen van dit verband behulpzaam
zijn. In deze roman wisselen Max, zijn partner Tine en hun vriendin Fancy brieven
uit. Fancy is voor Max allesbehalve een gewoon mens van vlees en bloed. Ze is niet
zozeer zijn platonische liefde op afstand, als wel zijn ideaalbeeld en zijn muze. Fancy
is een begrip, eerder dan een mens. Ze staat voor fantasie, voor intuïtie. Haar

13.

J. Nap, ‘Significa en letterkunde’, p.40.
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eigenschappen komen overeen met wat in Multatuli's negentiende-eeuwse opvattingen
als vrouwelijk gold.14.
Max correspondeert met Fancy over zijn strijd voor maatschappelijke gerechtigheid,
die Insulinde betreft. Moeheid hindert hem hierbij. Hij heeft het gevoel niet verder
te kunnen. In een van zijn eerste brieven vraagt Max of Fancy hem een lok van haar
haar wil sturen. Ze antwoordt dat dit voorlopig onmogelijk is, daar zij pas bij volle
maan geknipt zal worden. Als het zover is, dan zal ze hem de haarlok zenden. Fancy's
haar kan Max zijn kracht teruggeven, zo blijkt uit een andere brief van Fancy aan
Max. Zoals steeds wijst ze hem in die brief op zijn taak (bevrijding van Insulinde),
en ze belooft hem de nodige kracht: ‘En de kracht tot dit alles? Wacht tot volle maan,
Max, dan word ik geknipt’.15.
Max krijgt - in de (beeldende) vorm van een haarlok - van zijn Muze Fancy
uiteindelijk de kracht om (via de kunst) zijn utopie te bereiken. En die utopie bestaat
niet alleen uit de bevrijding van Insulinde. In de kantlijn van een exemplaar van
Minnebrieven (het exemplaar uit de nalatenschap van Van Eeden!) tekende Multatuli
aan dat hij in zijn boek met Insulinde niet zozeer Nederlands Indië bedoeld had, als
wel een veel breder doel: Insulinde ‘is het punt van uitgang van wat ik me
voorspiegelde als mijn weg naar algemene waarheid’.16.

14.
15.
16.

Vergelijk Eep Francken, De veelzinnige muze van E. Douwes Dekker. Amsterdam 1990,
p.227.
Multatuli, Minnebrieven. Amsterdam 1984, p.26.
idem p.179.
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De waarheid is voor Multatuli weliswaar exact en logisch, maar men kan haar slechts
bereiken via het niet-exacte, het on-logische van de intuïtie, de poëzie. In Idee 586
(3:28-9) schrijft Multatuli: ‘er ligt in de mening dat waarheid niet poëtisch wezen
zou, 'n betreurenswaardige dwaling. [...] Niet aan de poëzy wijt ik deze dwalingen.
Zij wil waarheid. Neen, ze zijn het gevolg van de zucht naar valsche poëzy. [De ware
poëzy] toch is met wijsbegeerte één, en streeft mèt haar naar 't juiste begrip van den
aard der dingen’.17.
Zowel Multatuli als Van Eeden veronderstelden dat bij uitstek de niet-alledaagse
taal van de poëzie, waarin gebruik wordt gemaakt van niet-alledaagse vermogens
als intuïtie en fantasie, leidt tot een niet-alledaagse werkelijkheid. De poëzie duidt
niet zomaar aan wat zich aan iedere beschouwer voordoet. Poëzie (literatuur, kunst)
gaat verder; ze openbaart de ware werkelijkheid. Waarheid en werkelijkheid: zowel
voor Multatuli, als voor Van Eeden waren dit twee verwante begrippen, die beide
tot de doelen van de kunst behoren. Van Eeden schreef in zijn essay ‘Over kritiek’
(Studies 2:19): ‘Wanneer de hartstocht in een kunstwerk zich niet boven de
hartstochtelijkheid van de schrijver verheffen kan, dan is de kunst nimmer objectief
en universele waarheid’. Universele waarheid wordt hier door Van Eeden zelfs tot
norm voor de kunst verheven. De (universele) stijging van het bijzondere naar het
algemene noemt hij in hetzelfde essay ‘natuurlijke’ stijging. Het is zijn opvatting dat
iemand die handelt naar de natuur, streeft naar universele waarheid. De kunstenaar
handelt volgens zijn natuur.

Dubbele superioriteit
Ik heb in het voorafgaande twee aspecten van Van Eedens poëtica kort aan de orde
gesteld. De kunstenaar/dichter onderscheidt zich volgens van Eeden op twee cruciale
punten van de niet-kunstenaar. Er is sprake van een dubbele superioriteit, waaraan
hij zijn leidende positie dankt:18. 1. de dichter staat dicht bij de evolutie. Op zijn
harmonische ziel zijn krachten werkzaam, die hem in staat stellen zich vóór in de
grote stroom richting het utopisch ‘uiteindelijk evenwicht’ te begeven, en 2. de dichter
kan bogen op een buitengewone beheersing van de taal. Zijn beeldend taalgebruik
stelt hem in staat te spreken: hij kan de waarheid in klank verbeelden, zoals Van
Eeden het uitdrukte (Studies 4:345).
De krachtig kunst van de superieure dichter die Van Eeden voor ogen stond, zou
een van de motoren van de vooruitgang moeten zijn. Geen l'art pour l'art of l'art
pour l'artist, maar een kunst die in het teken staat van het doel waarnaar de mensheid
volgens Van Eeden streeft. De auteur die in 1885 de eerste aflevering van De nieuwe
17.

18.

Vergelijk ook het onderscheid tussen ‘hogere’ en ‘lagere’ fantasie in Multatuli's opvattingen,
waarop J.J. Oversteegen wijst in De redelijke Natuur. Multatuli's literatuuropvatting, Utrecht
1987, p.26 e.v. Lagere fantasie leidt slechts tot geïdealiseerde waarneming, terwijl de hogere
fantasie naar het wezen der dingen, naar de ‘echte’ waarheid voert. Deze echte waarheid is
uiterlijk chaotisch (zie bijvoorbeeld Idee 1256 (7:182)). Maar achter de chaos gaat een diepere
samenhang schuil, een logica, die slechts kenbaar is via de intuïtie. In Minnebrieven levert
de Fancy-figuur deze hogere fantasie: zij is een middel tot intuïtief kennen van de logica van
de Natuur, van de waarheid.
Vergelijk het eerder geciteerde fragment uit J. Nap, ‘Significa en letterkunde’, p.40.

Vooys. Jaargang 11

gids opende, bleek dan ook niet lang tot de geestverwanten van Kloos te kunnen
blijven behoren. Van diens kunstmatige, hyperdichterlijke poëtica - alles draait om
de schoonheid van het woord; het enige buiten-literaire doel van de literatuur is de
gevoelsexpressie van de dichter - wendde Van Eeden zich af. Bij de formulering van
zijn eigen, post-Tachtiger opvattingen klopte hij meermaals aan bij Multatuli. Het
l'art pour l'art(ist) verwierp Van Eeden onder meer door zich solidair te verklaren
met een kunstenaar die zijn werk als geen ander in dienst stelde van buiten-literai-
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re doelen. Zowel de strijdende auteur van Max Havelaar als Van Eeden legden een
verband tussen hun ethische normen voor de poëzie en de esthetica. Bij het toekennen
van het predikaat schoon, werden ethische normen gehanteerd. Voor Multatuli was
waarheid schoon. ‘Wie naar waarheid streeft’, zo schreef hij in Idee 730 (3:144), ‘en
bij de uiting van 't gevondene zich onthoudt van 't lelijke zal iets schoons
voortbrengen. 't Streven naar schoonheid op andere wijze, is ónschoon’. Schoon was
voor Multatuli een verschijningsvorm van waar: alle schoon is waar.
Van Eeden hanteerde het begrip schoon op een vergelijkbare manier. De
vooruitgang van het mensengeslacht, die voor de auteur onlosmakelijk met het goede,
het ware verbonden was, leidde naar een ‘volmaakte beschaving’. In die volmaakte
beschaving, aldus Van Eeden, zou een ‘algemene, vaste en onbegrijpelijk zuivere
articiteit heersen’ (Studies 2:45). En de mens, die zoekt naar de weg die leidt tot deze
utopie, zoekt naar schoonheid, zoals valt af te leiden uit het essay ‘Over de toekomst’
(Studies 2:81), waarin Van Eeden schrijft: ‘De grootheid van hen die zoeken naar
het zuivere Schoon [zal] de enige en onbetwistbare grootheid zijn’. Aan het eind van
de ontwikkeling van het mensenras is het goede, dat door Van Eeden beschreven
werd als een esthetisch utopia.
Natuurlijk, er zijn grote verschillen tussen het dichterschap van Van Eeden en dat
van Multatuli. De beide auteurs zagen overeenkomstig de verschillende
maatschappelijke omstandigheden waarmee zij te maken hadden ook verschillende
noden. Ook de doelen die ze zich stelden - doelen die zij met behulp van hun
instrument, de kunst, verwezenlijken wilden - waren verschillend. Van Eedens
opvattingen over het individu stroken bijvoorbeeld absoluut niet met die van Multatuli.
In ‘Over kritiek’ schrijft Van Eeden dat het individu ‘de proefwerkplaats’ is ‘waar
het leven nieuwe bewegingen in 't klein beproeft, om die later in machtiger
samenstelling in 't groot te herhalen’ (Studies 2:45). Het individu is voor Van Eeden
een schakel, die perfect past in de keten van de vooruitgang: het individu is de
kunstenaar, die precies dát doet, wat de grote stroom enige tijd later doen zal. Het
begrip individueel wordt door Van Eeden gebruikt in de betekenis van origineel:
dicht bij het origineel. En zeker niet als: oorspronkelijk. Multatuli, de prediker van
de ‘vrije studie’ die oorspronkelijkheid en vrijheid voor heilig hield, stelde de
individuele vooruitgang als doel van ieder individu. Voor Van Eeden staat daarentegen
de gemeenschap, het collectief voorop, vaak ten koste van het individu.19. Multatuli
zou van dat laatste gegruweld hebben (zie bijvoorbeeld Idee 785, 791 en talloze
andere).
De twee hierboven gemaakte uitstapjes naar Multatuli hebben zeker niet als doel
de poëtica's van Van Eeden en Multatuli als nagenoeg overeenkomstig te bestempelen.
Ik gebruikte de parallellen met Multatuli om te laten zien dat Van Eeden, tegen de
stroom van het l'art pour l'art(ist) van de hard core Tachtigers in, blijk gaf van
affiniteit met een kunstopvatting waarin doelen worden gesteld.

19.

Soms moet het (zwakke) individu volgens Van Eeden zelfs letterlijk sneuvelen. In een
meedogenloos stuk uit 1907, ‘Mijn ervaringen op sociologisch gebied’ (niet opgenomen in
Studies, zie De gids 1907, 4, p.102), meent Van Eeden dat het immoreel (!) is om ‘zwakkeren’
in leven te houden met middelen die eigenlijk voor de vooruitgang bestemd zijn.
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Visies op het dichterschap

Frederik van Eeden naar de politiek. De dichter heeft zijn weg gevonden. Door Hahn

De indruk dat Van Eeden eind jaren '90 welbewust teruggreep op Multatuli (immers
toen een reeds gestorven auteur) is onjuist. De auteur had zelf veeleer het idee dat
hij juist vooruitstrevend handelde, toen hij de Tachtigers de rug toekeerde. Toen Van
Eeden zijn afwijzende houding tegenover de ivoren-torenkunst van Kloos, Van
Deyssel en hun bentgenoten verklaarde, schreef hij dat De nieuwe gids hem deed
denken aan ‘het hof van den koning van Polen te Parijs’ (Studies 4:336). Met andere
woorden: Van Eeden beschouwde de houding van de Tachtigers als verouderd. Hij
voelde zichzelf kunstenaar van een nieuwe tijd, zijn idealistische opvattingen waren
uitingen van een nieuw vergeestelijkt klimaat.20.
Ook Kloos en de zijnen, die het ‘verouderde’ klimaat bepaalden, hadden de
bijzondere status van het dichterschap gepredikt. Zo sprak Van Deyssel het filisterdom
eens als volgt toe: ‘Wij [de kunstenaars] vertegenwoordigen het leven, datgene, wat
men leven noemt, begrijpt gij wel? Nu moet gij weten, dat wij in tienvoudige mate
bezitten de eigenschappen, die het beste deel uwer wezens uitmaken. [...] Wij zijn
de hoogste natuurkrachten’.21.
Voor deze proclamatie van de verheven positie van de dichter, die Van Deyssel
en Kloos als een vanzelfsprekendheid hadden beschouwd, zocht Van Eeden een
rechtvaardiging. De Tachtigers, voor wie de verering van het Heilig Dichterschap
deel uitmaakte van een dandyeske bohèmecultus, lieten na hun bijzondere talenten
in dienst te stellen van de vooruitgang van de mensheid. Zulke kunstenaars ‘staan
zeer hoog, maar betekenen weinig in den gang der wereld’, zoals de keurige
anti-bohémien Van Eeden schreef.22. Hij vergeleek deze auteurs, zoals we zagen, met
van de stroom afspattende druppels die weliswaar glinsteren, maar die opdrogen
zodra ze op de oever zijn gevallen.
Van Eeden verweet de Tachtigers dat ze als kunstenaars niet bereid bleken te zijn
hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de mensheid te nemen. Ze ontkenden
zelfs de taken die Van Eeden aan de kunstenaar toebedeeld had. Hun werk was mooi
(esthetisch mooi), maar het gaf de maat niet aan van de vooruitgang. In ‘Nieuw
Engels proza 2’ schrijft Van Eeden: ‘Wil het geslacht veranderen, dan wil kunst
veranderen, en wil niet enkel genot, maar een bepaald genot in bepaalde richting’
20.
21.
22.

Vergelijk J. Fontijn. ‘Een bond van genieën om de wereld te redden’, p.11.
Lodewijk van Deyssel, Verzamelde werken 4. Kritieken. Amsterdam z.j., p.11.
Van Eeden als anti-bohémien: vergelijk J. Fontijn, Tweespalt. Terwijl de Tachtigers cafés
frequenteerden, trouwde Van Eeden onmiddellijk na zijn studie met Martha van Vloten.
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(Studies 2:148). In navolging van geestverwante negentiende-eeuwse utopisten als
Arnold en Saint-Simon vond Van Eeden dat de kunstenaar zich niet kon onttrekken
aan de maatschappij: hij dient immers de grote stroom te leiden.
Hoewel Van Eedens idealisme in een onmiskenbaar negentiende-eeuwse traditie
staat, wendde hij voor de kunstenaar te zijn van een nieuw klimaat. De Tachtiger-kunst
in De nieuwe gids kwam op hem verouderd over. In het nieuwe, vergeestelijkt klimaat
waaraan Van Eeden, maar ook Verwey uiting wilden geven, opereerden een aantal
jaren later ook auteurs als Van Ostaijen en Van Doesburg, toen dezen als
representanten van de historische avant-garde resoluut wensten te breken met de
affirmatieve Bourgeoiskunst van een voorgaande generatie.
Van Ostaijen was in de jaren vóór en tijdens de Eerste Wereld-
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oorlog een bewonderaar van Van Eeden.23. Hij herkende in zijn Nederlandse voorman
niet alleen de prestigieuze kunstenaarsfiguur, die het Vlaamse culturele leven op dat
moment ontbeerde, maar ook herkende hij in Van Eeden de idealist. De Vlaamse
dichter, die in 1928 stierf, is zijn literaire jeugdliefde Van Eeden ook in de laatste
jaren van zijn leven nooit openlijk afgevallen. Dat deed enkele jaren na Van Ostaijens
dood Forum-voorman Ter Braak wel. In 1933 verweet Ter Braak in een kroniek met
de titel ‘Idealisme in 1911 en 1933’ Van Eeden gebrek aan ‘nuchtere realiteitszin’.
Van Eeden miste, aldus Ter Braak, het inzicht in de machtsverhoudingen in de
maatschappij vrijwel geheel. Zijn onwankelbaar geloof in de leidende eigenschappen
van de uitverkoren kunstenaar ‘was gebaseerd op een miskenning van de macht’.24.
Ter Braak geloofde niet in het negentiende-eeuwse idealisme van Van Eeden. Dit
idealisme was inmiddels door de manifestaties van de moderniteit achterhaald. Hij
hoopte ook niet meer, zoals Saint-Simon en Van Eeden, op de esthetiek als sturende
factor in de maatschappij, met behulp waarvan de kunstenaar zijn idealen in de wereld
kon verwezenlijken. Ter Braak en zijn bondgenoot Du Perron waren dan ook bereid
het aura van de verheven dichter los te laten. Du Perron, bijvoorbeeld, was geen
Dichter en wilde ook geen Dichter zijn. Dit blijkt alleen al uit de titels van zijn
bundels, die iedere schijn van dichterlijke hoogmoed uitsluiten. Kwartier per dag is
als titel voor een bundeling poëzie in 1924 provocerend te noemen. Ook voor de titel
De behouden prullenmand. Snotneus-vaerzen van Duco Perkens (1925) geldt dit.
Ondanks deze wat sceptische houding van de Forum-redacteuren tegenover de
dichter en zijn poëtische taal blijft de kunst voor Ter Braak en de zijnen iets van een
hogere orde, en stellen zij de kunstenaar boven de menigte, als bijzonder individu.
Enerzijds schrijft Ter Braak weliswaar wat lacherig over Van Eeden en diens idee
van de door kunstenaars geleide grote stroom, maar anderzijds verklaart hij zich
nadrukkelijk solidair met het denken van Nietzsche, die hij ‘nog in alle opzichten
een tijdgenoot’ acht.25. En als er iemand de bijzonderheid van de kunstenaar
bevestigde, dan is het wel Nietzsche. De kunstenaar, de dichter, de filosoof, zijn
typische gedaanten van de Nietzscheaanse held.26. De kunstenaar bleef voor Ter Braak
en de zijnen iemand met een bijzondere status. Maar de wat dwaze uitspraken van
Van Eeden over de ‘harmonische ziel’ van de kunstenaar en de ‘de grote drijfkrachten
der evolutie’ die op die ziel invloed uitoefenen, werden in de jaren de '30 met
terugwerkende kracht als blijken van ‘miskenning van de macht’ (Ter Braak) van
de hand gewezen.
Thomas Vaessens is student Moderne Nederlandse Letterkunde aan de
Universiteit van Utrecht en was redacteur van Vooys. Hij publiceerde o.m.
over Bordewijk en Van Ostaijen.

23.
24.
25.
26.

Van Ostaijen doet verslag van deze bewondering in de autobiografische schets ‘De jongen’.
Zie Paul van Ostaijen, Verzameld proza 1, Amsterdam 1979, p.333.
Zie Menno ter Braak, Verzameld werk, Amsterdam 1980, dl.5, p.22; dl.7, p.401-6.
M. ter Braak, Verzameld werk dl.5, p.284.
Zie J. Fontijn, ‘Een bond van genieën om de wereld te redden’, p.12 en Frans Ruiter en
Wilbert Smulders, ‘De demobilisatie van de moderne schrijver. Waarom de naoorlogse “grote
drie” niet opgevolgd zullen worden’. In: Maatstaf 40-4, 1992, p.17.
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Talking about my generation
Een interview met Robert Vernooy
Lizanne Schipper
Het mag weer serieus. De huidige literatuur vertoont een tendens die Robert
Vernooy met zijn tamelijk ernstig proza belichaamt. In reactie op het ‘laffe’ en
‘vrijblijvende’ postmodernisme klinkt er een verlangende kreet op naar visie.
De ironie die weliswaar niet hoeft te ontbreken, mag het engagement beslist
nooit ondermijnen.
De verhalenbundel Het zwelgen, waannee Vernooy in 1983 debuteerde, walmt
een nogal moralistisch geladen zwartgalligheid uit. Vergelijkbaar met zijn
daarop volgende bundel Doodstop (1985), komt men er terecht in een
surrealistischsprookjesachtige sfeer. Daarna publiceerde Vernooy de
‘griefwisseling’ De postperistaltici (1987) en de essay-bundel De contramine
(1989) waarin hij zich op stellige wijze uitlaat over zijn schrijverschap, de wereld
van de literatuur en maatschappelijke kwesties. Als laatste verschenen er twee
romans: De dingen die er niet toe doen (1989) en De tedere tirannie (1992) toegankelijker, naar het schijnt realistischer, minder nadrukkelijk, hier en daar
zelfs zonnig.
‘Het streven is de oppervlakte van mijn werk concreter te maken, minder hermetisch.
Daaronder blijft het even abstract als het altijd is geweest. Ik ben minder romantisch
dan vroeger, toen ik een beetje aan dat Beethoven-syndroom leed: het is niet voor u
bedoeld, voor al die lezers die het niet snappen, maar voor de toekomst. Naarmate
ik minder in die toekomst ben gaan geloven, ben ik het belangrijker gaan vinden dat
er in het hier en nu een beetje redelijk gecommuniceerd wordt. De waarde van een
goed voorbeeld, een goede illustratie bij het beschouwelijke, ben ik steeds meer gaan
inzien. Wèl is het slechts een praktisch lapmiddel. Het uiten van abstracties is suspect
geraakt. Het zou in feite toch mogelijk moeten zijn terzake te komen: ik schuif mijn
abstracte schaakstuk naar voren en dan doe jij jouw tegenzet met een even abstract
schaakstuk. Maar het vermogen om te denken in abstracties is bij veel mensen verloren
gegaan, omdat er geen enkele maatschappelijke drang of behoefte was om dat
vermogen te cultiveren. Het is een blijvende teleurstelling dat mensen blijven steken
in de huid van het concrete. Ze kunnen geen onderscheid maken tussen het concrete
materiaal waarin je thematiek uitdrukt en de achterliggende thematiek zelf. Ze menen
dat de opsomming van de plot is waar het boek over gaat!’

Voetwassing
Noodgedwongen probeert Robert Vernooy zowel in zijn leven als in zijn werk een
gulden middenweg te vinden tussen eigenzinnigheid en conformisme. ‘Als verengde
bestaansesthetica vind ik het conformisme een erg oninteressante levenswijze. Maar
het is af en toe wel prettig om gewoon mee te doen. Als je heel streng bent kun je
ook zeggen dat activisme een vorm van conformisme is, terwijl die begrippen juist
als elkaars tegendeel gezien worden. Als je ze daar met z'n allen ziet lopen in een
demonstratie tegen racisme, dan kan je toch niet zeggen: “hier loopt een kudde
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non-conformisten”! Juist het kuddeverband maakt het tegendeel van de conformist
weer tot een conformist. Die tegenstelling is iets wat je in je leven wel zou kunnen
koesteren: de mogelijkheid om zoveel mogelijk te zijn, en daarbij onder andere ook:
burgerlijk bekrompen en conformistisch.’
‘Hóe nederig ik ook ben, ik zal altijd arrogant worden gevonden, alleen vind ik
nu het openbaar belijden van arrogantie een beetje een zonde tegen de goede smaak.
En ook een verkeerd soort bekrompenheid: er zullen altijd slimmere mensen zijn dan
jij, die jóu een domme eikel vinden.’
‘De mooiste superioriteit is de een beetje gluiperige, christelijke vorm van
superioriteit. Ik heb laatst een uitnodiging gekregen om mee te doen aan een
bijeenkomst over “wat betekent de bijbel voor schrijvers van nu”. Ik zou natuurlijk
een groot verhaal kunnen ophangen, maar het lijkt me leuker, vooral omdat het vlak
voor Pasen is, om daar een voetwassing te verrichten. Dat mensen daar
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hun schoenen en sokken uit kunnen doen en dat de schrijver die ontzettend vieze
voeten daar gaat zitten wassen. Dat heeft enerzijds natuurlijk iets vernederends, dat
zeer appelleert aan bepaalde masochistische tendenzen in mijn ziel, vooral omdat ik
een voet een soort geamputeerde hand vind; een heel lelijk ding, dus het is echt een
perfect lustobject.

Aan de andere kant heeft 't gewoon de connotatie dat iedereen aan wie je dat verricht
een functie van jezelf word, een discipel. Want zo staat 't in de bijbel: “Als ik uw
voeten niet mag wassen, dan heeft gij geen deel aan mij”. Dus het is een heel mooie,
bedenkelijke, dubbelzinnige actie.’
‘Een Zenboeddhistisch ingesteld mens zou de zogenaamde vervlakking van de
tv-kijker misschien verlossing noemen, bijna Nirwana: de geest is leeg in
aanschouwing. Zo wordt de toestand van verlichting beschreven; dat is de geest van
de Daibutzu van Kamakura - maar dat is tegelijkertijd ook de perfecte omschrijving
van de televisiekijker. Bij hém noemen we dat dan vervlakking. Dat is heel raar vind
ik, een paradox. Er is mij dan ook wel wat aan gelegen om het waardeoordeel dat
impliciet aanwezig is in die keuze van een woord ter discussie te stellen. Waarom
zou het slecht zijn te vervlakken en waarom zou het slecht zijn om je te conformeren?
De esthetische beleving is zo weliswaar nauwelijks meer mogelijk, maar de vraag
is of dat erg is en óf die beleving wel altijd zo nodig is. Een non-stop esthetisch
bestaan werkt heel erg nivellerend: als je dag in dag uit alle exposities afloopt wordt
de kans steeds kleiner dat je ooit nog door een kunstwerk getroffen wordt met de
kracht van een bliksemstraal. En dat is natuurlijk ook zo als je je eigen leven non-stop
gaat zitten esthetiseren; er ontstaat een onverschilligheid. Dat is waarschijnlijk ook
een van de redenen dat ik op een gegeven moment op ben gehouden met tekenen toen het allemaal nog uit armoede ontstond, toen gebeurde er nog wel eens wat. Op
een bepaald moment had ik het gevoel: ik kan het nu wel. Je kunt ervaringen
consumeren en dan is er niets meer van over. En dat is ook het risico dat je loopt met
schrijven, vandaar dat ik gewoon af en toe een tijd niet wil schrijven. Het gaat dan
net iets te snel en te makkelijk. Het is het beeld van die ruis die ontstaat: alle
ervaringen binnen een bepaalde gewaarwordingsmodus worden op een gegeven
moment inwisselbaar. Dan moet je omschakelen. En als je alleen kunt omschakelen
door een bekrompen mens te worden, met dit voorbehoud dat je ook weer
ónbekrompen moet kunnen worden, dan vind ik dat zo gek nog niet.’
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Het verdriet van Nederland
In het essay ‘De lof der lafheid’ (in De contramine) spuwt Vernooy zijn gal: net als
bij critici belangstelling ontbreekt voor wat er in literatuur gezegd wordt, negeert de
maatschappij de visie die uit een boek spreekt. Men neemt literatuur inhoudelijk niet
serieus. ‘Wat dit betreft kun je in de kritiek gerust spreken van een grote blinde vlek.
Kijk naar De dingen die er niet toe doen: dat gaat over de esthetisering van de politiek
- maar om een of andere reden vindt men dat iets wat in literatuur niet aan de orde
gesteld kan worden. Als je hetzelfde zegt in een ingezonden brief in de Volkskrant,
dan wordt er op gereageerd. Dan heeft men het nooit meer over de stijl of opzet van
zo'n stuk. Wat ik over televisie zeg in De tedere tirannie heeft men hier en daar nog
wel gezien. Dat kon men in 't verhaal direct koppelen aan de kaleidoscopische vorm,
een soort zappen ofzo, dus dan is er makkelijk een verhaaltje van te bakken. De hele
thematiek van de therapeutisering van bijvoorbeeld de menselijke lustbeleving, ligt
ook in De dingen die er niet toe doen al op de loer. Dat incest-probleem, daar is
verder niemand op terug gekomen, terwijl er weinig discussies in die tijd waren die
daar níet over
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gingen. Laatst was er een heel thema-nummer van HP-De Tijd, “Het verdriet van
Nederland”, over de herleving van het therapeutendom. Men beroept zich op allerlei
wetenschappelijke en journalistieke publikaties, maar de literatuur waarin het over
hetzelfde onderwerp gaat komt eigenlijk niet aan de orde. Dan denk ik: dan reduceer
je inderdaad het maatschappelijk effect dat kunst, dat literatuur kan hebben, effectief
tot nul. Dan zeg je gewoon: het maakt me niet uit waar je 't over hebt.’
‘Er is toch ook een periode geweest waarin men het als de taak van literatuur zag
om uitspraken te doen over de wereld waarin je leeft: het hele existentialisme drijft
op dieveronderstelling! Malraux: La condition humaine, het verzameld werk van
Nietzsche... Vrijwel al het werk van Hermans is daar toch ook van doordrenkt. Het
klópt formeel en stilistisch natuurlijk, het gaat om goeie schrijvers, maar het gaat
ook nog ergens anders om.’
Kan literatuur die ergens over gaat de wereld veranderen? Vernooy haalt een hem
favoriete uitspraak van Marcuse aan: ‘Art cannot change the world, what it cán
change are the consciousness and drives of the men and women who cóuld change
the world’. Dat is een hoop die ik nog steeds wel heb. Als die er ook niet is, dan is
het min of meer onverschillig wat je mensen aandoet, dan ‘doe'je ze gewoon ook
niets.’

Hip-hop en voyeurs
‘Door het postmodernisme is de originaliteitsnotie totaal op lossen schroeven gezet.
Waarom zou je originaliteit eisen? Je kunt alleen vragen: is het actueel, is het effectief?
Het gaat niet om het nieuwe, het gaat om het nodige. Het is nodig dat iets gezegd
wordt en dat 't weer eens gezegd wordt. Bovendien, een heleboel mensen hebben
echt de neiging om een voorschot te nemen op de toekomst en vast te zeggen “alles
is al gezegd”. En toch, iedere keer zegt iemand iets wat er nog niet eerder is gezegd,
iedere keer gebeurt er iets op deze planeet dat nog niet eerder is gebeurd. Zoals die
hip-hop sound, dat vind ik niet alleen opvallend door wat er vanuit verschillende
bronnen aan geluid wordt samen gebracht, maar ook door die hele politieke laag die
dan opeens weer terug komt in popmuziek, en dan in zo'n ontzettend pregnante vorm
- daar kan Bob Dylan nog een potje voor in de wind gaan staan blazen.’
‘Het postmodernisme is een uiting van verveling, van onmacht. Ik lees de laatste
tijd om de haverklap publikaties waarin het gaat over my generation, let's talk about
my generation, en dan wordt er bij voorkeur van gezegd: wij zijn niet geëngageerd,
maar wij willen het wel zijn, wij hebben niets beleefd en we willen wel dat we ook
wat hadden beleefd. Het enige wat overblijft is een vrij futloze vorm van verveling,
terwijl je denkt: het enige wat je eigenlijk staat te betogen is dat jij niet in staat bent
belangstelling of betrokkenheid op te brengen voor wat er om je heen gebeurt. Er is
een link tussen jouw binnenwereld en jouw buitenwereld verloren gegaan, maar
niemand die de vraag stelt: hoe komt het dat men die betrokkenheid niet meer kan
invullen? Vroeger was het geëngageerd-zijn een vanzelfsprekendheid. Nu moet het
echt een keuze zijn die je bewust gaat cultiveren; bijna een life-style. Er is ergens
een scheiding opgetreden. My generation is een generatie van voyeurs: ze kijken
maar en ze kijken maar - maar ze nemen niet echt deel aan wat er gebeurt. Dan zou
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je je kunnen afvragen, weer in het verlengde van de thematiek ook in De dingen die
er niet toe doen, of dat misschien een gevolg is van het feit dat mensen helemaal zijn
opgevoed in het kijken. Van de wieg tot het graf zijn ze doordrenkt met kijkvoer,
zonder dat er ooit iemand zegt: “Nu heb je een tijd gekeken, maar wat vind je er nou
van? Hoe verhoudt dat wat je ziet zich tot je persoonlijke ervaring?” Die vraag is
ergens in de loop van het kijken verloren gegaan. Mensen hebben een bord voor hun
kop, een soort beeldbuis: ze hebben het gevoel alsof ze aan het optreden zijn voor
het oog van de wereld, voor de mensen die aan de andere kant van de buis op de
bank zitten te kijken en vice versa. Het etiket my generation lijkt een soort
package-deal te zijn, een salespitch. We zeggen het met z'n allen en dáárom zijn wij
een generatie. Vroeger kon je zeggen: we zijn een stroming, we zijn een beweging,
maar niemand gelooft meer in stromingen of bewegingen of ideologieën. Dus het
laatste dat je kan zeggen is: “Maar wij zijn toch even oud godverdomme!”. Maar dat
zegt niet veel, dat is het magerste argument dat er is overgebleven na het instorten
van de verzuiling.’

Leesvee
‘Het is mij een godsgeslagen raadsel waarom mensen lezen. Hebben ze niet wat
beters te doen?’ Uit Vernooys essays rijst een weinig positief beeld van de criticus
op. Maar van de gewone lezer lijkt hij evenmin een hoge pet op te hebben - ‘passief
leesvee’ betitelt hij het gros van de literatuurlezers. ‘Mijn vraag is: wat doet zo'n
lezer met een tekst? Is
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er een Auseinandersetzung met die tekst of werken ze gewoon het rijtje af van: wat
staat er deze week in de belangstelling, waarvan moet ik op de hoogte zijn, welke
kleren moet ik dragen, heb ik de laatste Vrij Nederland gelezen? Van boeken die
nauwelijks besproken zijn weet je tenminste dat bij de paar honderd die er van
verkocht zijn, mensen er echt bewust voor gekozen hebben. Creatieve lezers zijn
dun gezaaid, aldus Vernooy. Er zijn veel mensen die creatief wíllen zijn, meer dan
dat ze het daadwerkelijk zijn. Niemand laat zich zomaar uitmaken voor vee, zelfs
modern vee mag zichzelf daarvoor niet meer laten uitmaken. Die hele beweging om
maar ieder mestkalf te huisvesten in een paleis, dat is een vrij sterke tendens nu: men
bekommert zich om de individuele waardigheid van iedere kip in een legbatterij;
geef die kip z'n eigen huis! Hele vakantiefarms heb je, voor miljoenen kippen met
miljoenen kleine kippenbungalowtjes waar ze ontzettend gelukkig een ei in kunnen
leggen en een te gek leven leiden. Ik heb bezwaar tegen die individualiteitsmythe.
Vrijwel niemand ontkomt er aan. Er zijn natuurlijk uitzonderingen: eerlijke mensen,
in de ogen van de superieure intellectueel zullen ze wat stumperig over komen, die
op een wat Socratische manier zeggen: “het enige dat ik weet is dat ik niets weet.
Creatief... nou ja, dat boek dat komt zo over me heen en soms blijft er wat van hangen,
maar meestal eigenlijk niet.” En ga eens na: hoeveel waardevolle en blijvende
ervaringen doe je in praktijk in je leven op? Ik heb nu zo'n dertig en nog wat jaren
achter me liggen. Dat leven had je wat betreft absolute, belangrijke gebeurtenissen
ook wel samen kunnen vatten in een week ofzo, of in een dag, zoals Van der Heijden
doet. Een boek is dan zo'n miniem momentje! “De positie van de kunst”, het moge
intussen duidelijk zijn, is niet iets waar ik van wakker lig. Het is wat ik doe.’

‘Ga je eens nuttig maken’
Robert Vernooy stelt in zijn oeuvre het utiliteitsprincipe dat de maatschappij regeert
aan de kaak. Zo begeeft in ‘De-man-die-een-raam-werd’ (in Het zwelgen) een ‘vriend’
zich vrijwillig naar de euthenaseerkamer: hij is zwak en beseft dat de maatschappij
niets heeft aan zwakken. ‘Darwin heeft op een gegeven moment een mooie kruising
met de politiek mogen beleven in een stroming aan het eind van de negentiende eeuw
die zichzelf het sociaal-darwinisme noemde. In tijden van crisis wordt dat gewoon
weer eens uit de kast gehaald. Nu zijn de slachtoffers de mensen die in de WAO
zitten. De hele verborgen agenda van onze christelijk-socialistische regering is gewoon
een survival of the fittest. Als je nu sec even redeneert: welke keuze maken we, laten
we iedereen gelijkelijk delen in wat er is, of zijn het de sterkeren die voor hun kracht
beloond moeten worden? Ik zou denken: de sterken moet je het zo moeilijk mogelijk
maken, daar zijn ze sterk voor.’
‘Onaangepastheid, daar heeft de maatschappij niets aan. Dat is niet de bedoeling
van mensen: dat de maatschappij er geen ene fuck aan heeft. Dan speelt het
utiliteitsbeginsel op: we moeten mensen opvoeden tot een nuttig lid van de
samenleving, zo werd het vroeger in z'n meest duidelijke vorm gezegd. Maar dat is
nu ook een terminologie die suspect is geraakt; 't is allemaal weggezakt tot het niveau
van de verborgen agenda.’
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Cage of Einstürzende Neubauten?
Het is de vraag in hoeverre een mens zich kan onttrekken aan maatschappelijke
krachten als deze; hoe vrij is, of kan een mens zijn? ‘In De dingen die er niet toe
doen heerst het rijk van de vrijheid; het is een zonnig rijk, het speelt zich niet voor
niets in een mediterrane omgeving af. De muziek die er in dit boek opklinkt, is bij
voorkeur Debussy en Cage: heldere, bijna zonnige muziek. En dan komt De tedere
tirannie en dat is een en al Nacht, Nebel, Regen en Einstürzende Neubauten, Joy
Division, droevige takkeherrie, een verdwaald citaat van Goethe, helemaal Germaans.
Er is nergens een ontsnappingsweg en er is geen enkele vrijheid. Zo staan de twee
tegenover elkaar en als je ze in elkaar schuift kom je ongeveer op mij uit. Je vindt
die bemiddeling in het essay “Het esthetisch humanisme” (in De contramine). Dat
essay mag bewaard blijven. De rest is illustratie bij de abstracties die daar uiteen
gezet worden. Er staat ergens een uitspraak als: we zijn totaal gedetermineerd, maar
tegelijkertijd zijn we vrij om te doen alsof dat niet zo is. Dat “doen alsof” is een
typisch menselijke manier van doen. Men maakt een spel van het zichzelf tonen.
Daarmee raak je aan het gebied van bestaansesthetica: wat maak je op een esthetisch
niveau van je leven? Hoe ga je dat boetseren? Dan blijkt opeens dat er wél weer
allerlei dingen mogelijk zijn. Niet om echt vrij te zijn, maar wel om te doen alsof je
het bent. Je moet jezelf als materiaal kunnen zien. Laat ik eens naar mijn bewustzijn
kijken alsof het een presse-papier is dat ik voor me op tafel kan zetten en is dat een
beetje een origineel bewustzijn? Dan ontstaan er twijfels natuurlijk. Sommige
voorbeelden heb je
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zo totaal verwerkt en je eigen gemaakt, dat het reflexen zijn geworden. Hoewel je
dan nauwelijks meer kunt zeggen: “Dit is niet authentiek”, kun je er de grootste ruzie
over krijgen met mensen die zeggen: “Maar dit is toch allemaal fake en jij bent een
grote fake”, terwijl je gewoon totaal spontaan zit te reageren.’

>Gelul achteraf
‘Ik vind interviews leuk: ze missen dat berechtende, kapittelende toontje dat de kritiek
heeft. Het is alleen jammer dat het werk waar het over gaat zo ver achter me ligt; het
is allemaal mosterd na de maaltijd, nakaarten, gelul achteraf. Het is veel leuker om
over een boek te praten als je ermee bezig bent, als je nog van gedachten wil wisselen
over de dingen die je op dat moment aan bezig houden.’
Bij deze dan. ‘Ik hoop dat ik over een paar maanden weer eens aan een boekje
kan gaan werken. Dat heeft als werktitel; Met recht van retour. Het zal gaan over
bevolkingspolitiek, het mondiale afval-probleem en over de bejaardenzorg. Het wordt
een James Bond-achtig boekje. De krankzinnigee dokter Lemming die er in voorkomt,
is voorzitter van de stichting “De levende dood” en houdt een vrij actief pleidooi om
de dood opnieuw in het leven te integreren. Het grappige is dat de James Bond-figuur
die hem moet bestrijden hoofdzakelijk een lullige kwezel is, maar wel wint. Lemming
is de schurk, maar heeft in feite helemaal gelijk. Zijn gedachtengoed bouwt voort op
wat ook al in De tedere tirannie zit: niet het vermijden van het lijden, maar het op
een bijna Boeddhistische manier opnemen ervan in het leven.’
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Trans
‘Buytaert ne pouvant attendre et l'Office encore mains’
Willem Elsschot over John Buytaert van de vervoersonderneming TRANS
INTRA, In: Brieven, p.692.

De Brieven van Elsschot
Op het juiste moment - dat wil zeggen: vlak vóór de (boeken)week van de
ego-documenten - verscheen een dik boek met brieven van de Antwerpse schrijver
Willem Elsschot (uitgeverij Querido, 1993, f 89,00). Veel van de brieven van deze
auteur waren al eens elders gepubliceerd, onder andere in Carmiggelts Ontmoetingen
met Willem Elsschot (1985), in Zwijgen kan niet verbeterd worden (1979,
samenstelling A. Kets-Vree) en in Als een onweder bij zomerdag (briefwisseling
Boon-Elsschot, 1989). Deze verzameling van bekende brieven heeft editeur Vic van
de Reijt geannoteerd en aangevuld met nog eens een heleboel nieuwe brieven. Na
‘elf jaar zoeken, vinden, lijmen, lenen, kopen, zeuren en onderhandelen’, zoals het
voorwoord vermeldt, heeft Van de Reijt er in totaal bijna duizend weten te verzamelen.
Hoewel de verzameling nog niet compleet is, kan men gerust van een monumentale
uitgave spreken: ruim twaalfhonderd pagina's telt het boek.
Niet alleen Van de Reijt, maar ook Uitgeverij Querido heeft er werk van gemaakt.
Evenals de dundrukuitgave van Elsschots Verzameld werk is dit Brieven-boek een
lust voor het oog. Een prachtig boekwerk is het geworden: zo worden alleen grote,
dode schrijvers uitgegeven. Een met mooie witte letters bedrukte band in dezelfde,
decente kleur als het stofomslag (Harry Sierman, natuurlijk), voornaam dun papier,
een zwart lint dat precies genoeg rafelt, een register, gelukkig niet teveel foto's,
uitgebreide verantwoording van vindplaatsen et cetera: de bibliofielen die in de
verschillende landelijke kranten een column hebben, hebben er reeds mooie geile
stukjes over geschreven.
Maar het boek is ook buitengewoon geschikt om te lezen. De eerste brief die is
opgenomen schreef Elsschot in 1898, op zestienjarige leeftijd. De brief is tamelijk
bekend, maar te leuk om hier niet (deels) te citeren. Elsschot bericht zijn
schoolkameraad Ary Delen dat hij met ‘dolle vreugd’ kennis heeft genomen van
diens plannen om samen met enkele andere leerlingen van het Koninklijk Atheneum
in Antwerpen een club op te richten die onder meer de bevordering van ‘gezonde
Nederlandsche lectuur’ zou moeten nastreven. Elsschot schrijft: ‘Reeds jaren lees ik
uitsluitelijk Nederlandsch. De boeken die ik bezit (ongelukkiglijk nog maar 37) heb
ik van mijne spaarpenningen en van wat ik voorts van een of ander familielid als
zakduit kreeg, gekocht. [...] Niet één mijner makkers weet hoe vurig ik mijne taal
bemin, ik heb het altoos en voor allen verzwegen’.
Als er íets in Elsschots Brieven in de periode tussen 1898 (de eerste brief) en 1960
(Elsschots overlijden) voortdurend op de voorgrond treedt, dan is het wel deze liefde
voor de Nederlandse taal. De uitgave staat bol van de prachtige kleine briefjes, waarin
voortdurend juweeltjes van poëtische zinnen over niets opduiken. Zo schrijft hij zijn
schoonzoon in november 1955: ‘Nieuws heb ik niet. En u lang over het weder praten
heeft geen zin. Tot over een paar dagen was het hier prachtig herfstweder. Nu is de
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lucht grijs en gesloten. Echt iets om een winterslaap te beginnen zoals de schildpadden
en andere aardige soldaten doen’
Ook waar Elsschot zakelijke mededelingen doet, die niets, maar dan ook helemaal
niets om het lijf hebben, kunnen we de auteur om zijn stijl bewonderen. De
beoordeling van een manuscript van een jonge collega, die hij de redacteuren van
uitgeverij Manteau toestuurt, is prachtig en adequaat: ‘Dit boek is op vele plaatsen
langdradig, onder andere daar waar de schrijver de gehele liturgie van het kerkelijk
huwelijk in detail citeert, naar aanleiding van het huwelijk van een boeren jongen’.
Klaar is Elsschot: geen woord meer over het boek. Wanneer ik zo'n puntige
beoordeling lees, bekruipt mij een gevoel van spijt dat niemand de auteur er ooit
heeft toe weten over te halen recensies te gaan schrijven.
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Over geen enkel Nederlands taalgevoel is zoveel en zo vaak in machteloze
bewondering de loftrompet gestoken als over dat van Elsschot. Ook zelf was de
auteur van zijn bijzondere kwaliteiten op dit gebied overtuigd. Hij schreef geen
Vlaams, maar Nederlands. En dat deed hij beter dan de Nederlanders, met hun
typische, uiteindelijk inferieure ‘Hollands’. In 1947 schreef Elsschot in een brief
daarover het volgende. ‘Ik ben misschien de eenige die, op 't oogenblik, in N[oord].
en Z[uid]. Nederland NEDERLANDSCH schrijft. In N. Nederland schrijft men geen
Nederlandsch, maar HOLLANDSCH. En dat Hollandsch zult U onze menschen hier
nooit doen slikken. En dat is maar gelukkig ook. Andersom zult U nooit succes
hebben in Nederland met typische Vlaamse bijdragen.’
De ‘eenige die [...] NEDERLANDSCH schrijft’: het is nogal wat. Toch geven
Elsschots brieven, zelfs het onbenulligste kattebelletje, geen moment de indruk dat
de auteur zijn vermogens overschatte.
Zijn de brieven daarmee een volwaardige bijdrage aan de Nederlande literatuur,
die op dezelfde hoogte geplaatst moeten worden als Elsschots novellen, romans en
gedichten? Ik weet het niet. Wanneer Elsschot zijn personage Boorman in Lijmen
laat zeggen ‘ik word op 't ogenblik van uit Gent verneukt door een kerel, die Korthals
heet en die 't lijk van mijn schoonzuster in zijn bezit heeft, (deze zin werd ooit
uitgeroepen tot de mooiste in de Nederlandse literatuur) dan is ook echt een personage
aan het woord.
Het jargon dat Elsschot dit monument laat hanteren is niet zomaar een stijltje,
maar een even vernietigend als humoristisch portret van een soort. Elsschot is op
zijn sterkst wanneer hij portretteert door middel van jargons. En om zulks te kunnen
doen, heeft Elsschot de fictie nodig. Een verhaal, dat de wereld reduceert tot de
uithoeken van de tekst waarin die wereld beschreven is. In zo'n gereduceerde wereld
functioneren de haast karikaturale jargons en bestaat de mogelijkheid dingen weg te
laten die figuren als

bijvoorbeeld Boorman reduceren tot gewone zakenmannetjes. In Lijmen gaat het
Boorman voor de wind. Hij hoeft in de verste verte niet met de werkelijkheid rekening
te houden. En is dat niet een van de dingen die literatuur vóór heeft op brieven?
Natuurlijk: zijn buitengewoon goede taalgevoel liet Elsschot niet in de steek, ook
niet wanneer hij lullige briefjes aan de BRT, aan de vervoersonderneming TRANS
INTRA en aan uitgeverij Snoeck schreef. Sommige epistels zijn zelfs juweeltjes.
Drie van de vier citaten op de omslagflap van het Brieven-boek leggen er de nadruk
op: zowel Carmiggelt, als Villerius, als Westerlinck menen dat de auteur van de
brieven niet onder doet voor de auteur van Kaas en Lijmen.
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Ik geloof er niets van. Elsschot reduceren tot zijn stijl is onrechtvaardig. De
verbeelding van de auteur en de zeggingskracht van zijn fictionele portretten zijn
minstens even belangrijk. De Brieven zijn prachtig, en aan de lectuur ervan is veel
plezier te beleven. Toch kunnen ze niet op dezelfde hoogte staan als Elsschots literaire
werk. Ik denk dat de brieven in de eerste plaats beschouwd moeten worden als
documenten, aan de hand waarvan we de kennis van Elsschots leven en werk kunnen
vergroten.
Het was dan ook een uitstekende beslissing een fors aantal interessante
‘terugbrieven’ aan Elsschot ook in het Brieven-boek op te nemen. Enkele van deze
brieven waren weliswaar al bekend (bijvoorbeeld de prachtbrieven van Boon), maar
in een standaarduitgave als deze Brieven mogen de belangrijkste ‘terugbrieven’ toch
zeker niet ontbreken.
Ook lezen we in de Brieven over Elsschots literaire voor- en tegenkeuren. Hij heeft
zich in brieven nogal eens uitgelaten over het werk van anderen. Zo adviseerde hij
vaak uitgeverij Manteau over manuscripten. De metsiers van Hugo Claus bijvoorbeeld
achtte hij van ‘generlei literaire waarde en [...] zeker niet geschikt om in boekvorm
uitgegeven te worden’.
De bezorger van deze Brieven, Vic van de Reijt, heeft aangekondigd op basis van
het door hem verzamelde materiaal een boek over Elsschot te publiceren. Ik sluit me
graag aan bij de hoopvolle woorden die in het vorige Vooys-nummer werden
uitgesproken als reaktie op het verschijnen van Anthierens' Het ridderspoor: de
Brieven openen de weg naar een prachtige interpretatieve Elsschot-biografie. Een
biografie waarin Elsschot gewoon Elsschot heet, en ‘Fons’ gewoon De Ridder. Een
biografie waarin geen onsmakelijke details voorkomen, zoals doodskisten die in de
vorm van uitroeptekens ter aarde besteld worden. In de brieven komen dit soort
grollen immers ook niet voor.
Ellen Randwijck-Scharn
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‘Niemand getuigt voor de getuige’
In 1958 schetste de joodse dichter Paul Celan zijn uitgangssituatie en streven met de
woorden: ‘Werkelijkheid is niet, werkelijkheid moet gezocht en gewonnen worden.’
Celan overleefde de nationaal-socialistische genocide en was getuige van de overname
door de Sovjet-Unie van zijn in Roemenië gelegen geboortestreek Boekovina. Vanuit
zijn toevluchtsoord Parijs constateerde hij dat de Bondsrepubliek meer aan economisch
herstel dan aan eerherstel dacht. De dichter reageerde zelf tot zijn vrijwillige dood
in 1970 op de ontkenning van de verschrikkingen die in zijn gedichten zijn gedateerd.
‘Niemand / getuigt voor de / getuige’ schrijft hij in zijn vijfde bundel Atemwende
(1967), die tachtig gedichten telt.
Zoals talloze ontheemde dichters balanceerde Celan regelmatig op de rand van
een identiteitscrisis. De ongekende inspanningen die hij zich getroostte om zijn
werkelijkheid in taal uit te drukken, maakt hem tot een van de grootste Europese
dichters van deze eeuw.

‘Geactualiseerde taal’
De logenstraffing van Adorno's bewering dat poëzie na Auschwitz voor de Duitstalige
poëzie onmogelijk is geworden, is kenmerk van Celans poëzie. Celan herijkte de taal
met etymologische middelen. De lezer die stuk loopt op het pantser dat uit taalkritiek
en joods lot ontstaan is, wordt op zichzelf teruggeworpen. Alleen belezenheid,
nauwkeurigheid en naslagwerken bieden hem hulp. Ieder woord heeft zijn
geschiedenis en middels het gedicht zijn toekomst.
In Ademkeer, in de vertaling van Ton Naaijkens, komt dit sterk tot uiting. Celan
beoogde de taal te actualiseren in zijn poëzie. Met de zin ‘Dichten: dat kan een
ademkeer betekenen’ formuleerde Celan in 1960 zijn hoop. Het creatieve proces
bestaat immers uit keerpunten die taaluitingen voortbrengen. Tegelijkertijd is de
‘ademkeer’ een signaal voor de eenzame weg die de dichter met een obsessief
verlangen naar werkelijkheid moet gaan.

Celan in Nederland
Celans invloed op de Duitstalige poëzie is groot. Maar ook in anderstalige poëzie,
in de Franse en Nederlandse bijvoorbeeld, getuigen dichters van zijn invloed. Celan,
die zelf enorm veel dichters vertaalde, is in 19 talen vertaald.
Tegen de eeuwwisseling zal Celans poëzie geheel in het Nederlands leesbaar zijn.
Dit project, ondersteund door het Paul Celan Genootschap, wordt begeleid door het
jaarboek Meridianen. (Zie ook Vooys 3/jrg. 9) Anders dan de bloemlezingen vraagt
het verzameld werk van Celan in vertaling de aandacht zoals de originele teksten die
opeisen. Diverse Nederlandse studies naar Celans poëzie geven blijk van een grote
interesse. Men denke aan: De verbeelding van betekenis van Odile Heynders (1991)
en de vertaling van Derrida's uitgebreide leeswijze van Celan, Sjibbolet (1992).
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Ademkeer is evenals De niemandsroos in zwart linnen gebonden en niet van
commentaren voorzien. De vertaling heeft dezelfde paginering als het origineel.
Atemwende verscheen echter bij Suhrkamp en niet bij Fischer, zoals in het colofon
abusievelijk vermeld staat. (Sprachgitter en Die Niemandsrose verschenen daar wel.)
Deze fout vormt met enkele zetfouten het enige dat de mooie bundel ontsiert.1
Naaijkens' nauwgezetheid in de omgang met de bronnen garandeert niet alleen
een degelijke vertaling. De vertaling is poëzie, kan zonder betekenisverschuivingen
en zonder het origineel gelezen worden. Uiteraard speelt smaak hierbij een grote rol.
In ‘Met aardwaarts gezongen masten’ bijvoorbeeld vertaalt Naaijkens ‘In dieses
Holzlied’ met ‘In hun houtlied’ (verwijzend naar ‘de hemelwrakken’) waar ‘dit’
logisch lijkt. Omwille van de duidelijkheid lijkt deze aanpassing niet nodig, temeer
omdat ‘dit’ ook op het ontstane gedicht zelf zou kunnen wijzen:
Met aardwaarts gezongen masten
varen de hemelwrakken.
In hun houtlied
bijt jij je vast met je tanden.
Jij bent de liedvaste
wimpel.

Soms lijkt er meer een rol te spelen dan een kwestie van smaak. Met de
verbindingstekens ben ik het niet altijd met Naaijkens eens. In ‘Zet over drie’ breekt
hij ‘hinunter- / schlürfen’ met ‘op / slurpen’ niet af; in ‘Asseglorie’ staat voor ‘Das
[...] Hin- / gewürfelte’ ‘Het [...] neer / gedobbelde’; in ‘Holle levenshoeve’ wordt
‘de waar / gestotterde mond’ door het ontbreken van het afbrekingsstreepje net even
minder neologistisch dan het origineel. Een aantal keer gaat de vertaler neologismen
van het origineel uit de weg: in ‘Lichtenbergs twaalf’ bijvoorbeeld wordt ‘ein /
Planetengruß’ niet ‘een planeetgroet’, maar ‘de / groet van een planeet’ en wordt
‘die Sprachtürme’ niet ‘de taaltorens’ maar ‘de torens van taal’. In het Duits is het
aan elkaar koppelen van zelfstandige naamwoorden een geaccepteerd verschijnsel,
in het Nederlands niet.
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De vertaler lijkt daar rekening mee te houden, evenals met het ritme.
Onmiskenbaar in Ademkeer is Celans behoefte om het gedicht zelf als reflecterend
instrument te gebruiken. Zo ook in dit gedicht:
EEN GEDREUN: de
waarheid zelf is
onder de mensen
getreden,
midden in de
opstuivende metaforen.

Zijn ‘waarheid’ brengt Celan in andere gedichten in praktijk: ‘Landschappen met
umwezens. / Gesprekken / van rookmond tot rookmond.’ - ‘het klinkerspel tegen de
dood / kan beginnen.’ Op 10 februari 1964, zo laat de historischkritische teksteditie
zien, schreef Celan bijna in één keer de definitieve versie van ‘Geen zandkunst meer’.
De twee laatste strofes verwoorden het ‘klinkerspel’:
Jouw vraag - jouw antwoord.
Jouw gezang, wat weet het?
Diepindesneeuw,
iepindeeuw,
i-i-e.

Ewout van der Knaap

Eindnoten:
1 De fouten zijn het ontbreken van het openingshaakje bij het gedicht op p.26, het ontbreken van
het trema in ‘poezie’ op p.55 en de ontbrekende ‘n’ in ‘planetehoofden’ op p.67.

Dichter en priester
Onder het pseudoniem Novalis probeerde Friedrich von Hardenberg (1772-1801)
rond de eeuwwende van 1800 invulling te geven aan de roep om een nieuwe
mythologie. Hij maakte deel uit van de kring van de romantici in Jena, die er een
anti-burgerlijke levensstijl op na hield. Zijn werk werd nooit zo populair als dat van
bijvoorbeeld de laat-romanticus Von Eichendorff, maar zijn invloed op de moderne
poëzie via onder andere Baudelaire en Mallarmé is aangetoond.
In zijn teksten gaf Novalis uiting aan de idee van het ‘Gesamtkunstwerk’. De
vermenging van genres en stijlen kwam op diverse wijzen tot uiting. De droomwereld,
de middeleeuwen en het christendom speelden daarin een rol. Het merendeel van
zijn teksten verscheen postuum: prozateksten, gedichten, romans, fragmenten.

Poëtisering
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Zowel Nijhoff als Slauerhoff treurden in portretgedichten een gemythiseerde Novalis
na. Ook Boutens' Novalis-vertalingen getuigen van een gekleurde zienswijze. Mede
door zijn vroege dood worden werk en leven van Novalis sterk gemythiseerd. Notities
als volgende hebben daartoe zeker bijgedragen: ‘Dichter en priester waren
aanvankelijk één, slechts latere tijden hebben ze gescheiden. De echte dichter is
echter altijd priester, zoals de echte priester altijd dichter is gebleven.’ Ongetwijfeld
is er sinds de romantiek een kloof gaan gapen tussen de schrijvers en het publiek.
De vergoddelijking van de kunst en het subjectivisme van het genie moesten wel tot
conflicten leiden. Immers was het ongekend dat literatuur een medium van vrijheid
werd, na een lange periode maatschappelijke ideeën verwerkt te hebben. De
verbeelding kwam voorop te staan en bood meer troost dan de religie zelf. Het latere
verwijt dat de romantici gevlucht zijn voor de werkelijkheid doet natuurlijk niets af
aan het bereikte doel: het leven werd gepoëtiseerd door bestaande grenzen op te
heffen, wat ook middels geestverruiming (opium en de droomwereld) geschiedde.
Hoezeer Novalis die grensoverschrijding beoogde, blijkt uit de Hymnen an die Nacht,
een hoogtepunt uit de romantiek. Voor het eerst zijn ze compleet in het Nederlands
vertaald. Dat ze bij een uitgeverij van antroposofische signatuur verschenen, zegt
niets over het produkt. De vertaling zelf noch het nawoord kleuren het werkje in die
zin in. Het boekje telt 51 pagina's, waarvan de Hymnen aaan de nacht er 32 voor hun
rekening nemen.

Versies
Van de Hymnen bestaan twee versies. Heden ten dage worden die naast elkaar gelezen.
De vertaling gaat grotendeels uit van de eerste versie, die in vrije ritmen is
opgeschreven. Er bestaat echter consensus over dat de laatste versie rijper is dan de
oorspronkelijke. Ondanks zijn prozavorm werd de tweede versie door Novalis een
‘gedicht’ genoemd.
Vermoedelijk is er om een uitgeverstechnische reden (lengte) voor de eerste versie
gekozen. Ook deze versie is echter, anders dan het nawoord suggereert, een produkt
van talloze aantekeningen. Zij is niet in één adem opgeschreven. De prozastukken
in de eerste versie werden door Novalis ritmisch gelezen. In de tweede versie moest
de prozavorm geen leeswijze opdringen en het ritme meer ruimte krijgen.
Novalis' uitspraak ‘Hethoogste, eigenlijke proza is het lyrische gedicht’, illustreert
zijn instelling. De dichter, die poëzie als ‘de held van de filosofie’ beschouwde,
oefende ook de aardse professies uit van bergbouwingenieur en jurist. Zijn literaire
werk beschouwde hij even-
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als het denken als maakwerk. Een notie waarop Mallarmé zou voortbouwen.

Wereldbeschouwing
De derde hymne vindt zijn oorsprong in Novalis' biografie. Het is de eerst
opgeschreven hymne en beschrijft Novalis' ervaringen aan het graf van zijn op
15-jarige leeftijd gestorven verloofde. Dit biografische uitgangspunt maakt het geheel
konkreter. Het doodsverlangen, zoals dat expliciet in de titel van de laatste hymne
(in de tweede versie) naar voren komt, is echter niet het centrale punt in de Hymnen.
Novalis wil behalve de hereniging met de geliefde en andere geliefden (Jezus, Maria)
ook een totale verandering: al het goede van wat in de gehele mensengeschiedenis
was, moet terugkeren.
Tegen het licht van de Verlichting zet de filosofische dichter het duister, wat later
een conventie van de romantiek zou blijken te zijn: ‘Hemelser dan de flonkerende
sterren / in die verten / lijken ons de oneindige ogen / die de nacht in ons heeft
geopend.’ De dood vormt één geheel met het leven en liefde kan hem overwinnen:
‘Wie liefdevol gelooft, / weent nooit meer aan een graf’. De titel is op te vatten als
‘Lofzangen aan de nacht’. De nacht is onuitsprekelijk, geheimzinnig, goddelijk,
openbarend. Novalis abstraheert de persoonlijke beleving tot wereldbeschouwing:
er ontstaat een historisch-mythisch inzicht in de bestemming van de mens.
De metaforiek is gekleurd door het piëtisme, dat Novalis van huis uit kende:
werkwoorden van beweging, vuur- en watermetaforiek. Ook gebruikt hij Bijbelse
formuleringen: vader, schoot (een erotisch geladen kernbegrip dat in de vertaling
niet ten volle wordt benut), huis. Piëtistisch is ook de aandacht voor de eenzame ziel
tegenover God en de terugkeer naar zichzelf. De hemelsoever die bereikt moet worden
is synoniem aan het piëtistische ‘Heimat’, dat ook de schoot van de aarde is. In droom
en verbeelding kan van de hemel een schoot gemaakt worden.
De zelfopoffering van Christus wordt als voorbeeld gesteld: de mens is Hem en
Zijn doelen niet waardig. Door zijn mythologie in een vloeiende overgangstijl van
proza en lyriek, van belevenisproza en pure liedvorm te vatten maakt Novalis ware
poëzie. Dat was althans zijn streven en hield verband met het romantische ideaal van
‘Universalpoesie’. In de onvoltooide roman Heinrich von Ofterdingen nam Novalis
‘de blauwe bloem’ als chiffre voor dat streven. Slechts de poëzie zou de wereld en
de mensheid kunnen verlossen.
Hymnen an die Nacht is een moeilijke vertaalklus. De genoteerde vertaalvarianten
en het wat sobere nawoord bieden genoeg steun om het werk te lezen. Jammer genoeg
wordt er met geen woord gerept over Novalis' invloed op Nederlandse dichters.
De vertaling is weinig consistent. Hoewel ‘het verhaal’ er niet onder lijdt, is gebrek
aan precisie het manco. Een verkeerd idee over wat dichterlijke vrijheid is, lijkt
daaraan ten grondslag te liggen. Mijn exemplaar wemelt van commentaar in de
kantlijn. Het ontbreken van spaties tussen enkele strofes en de willekeur in de
regelverdeling bij de prozastukken, tegen het principe van de eerste versie in, zijn
slechte voortekens. Talloze cruciale begrippen worden slecht vertaald. Soms te zwaar,
soms te vrijblijvend. Hier te een-, daar te meerduidig.
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Voorbeelden te over: ‘entschlummert’ wordt niet het ambigue ‘ingesluimerd’ maar
het eenduidige ‘ontslapen’, ‘loven’ en ‘prijzen’ worden door elkaar gebruikt, ‘deine
Herrlichkeit’ wordt ‘je pracht’ en niet het bedoelde christelijke ‘heerlijkheid’, in de
vierde hymne wordt de conjunctief simpelweg niet vertaald, ‘Ewigkeiten’ wordt
zonder noodzaak van assonantie ‘eonen’ en zo kan een hele lijst gemaakt worden.
De konkreetheid van het werk wordt met deze veranderingen, die niet omwille van
ritme noodzakelijk zijn, geschaad.
Ergerlijk is grammaticale incorrectheid: de ‘toegewijde van de nacht’ staat
plotseling in meervoudsvorm. In de cruciale derde hymne wordt in de zin ‘Zur
Staubwolke wurde der Hügel und durch die Wolke sah ich die verklärten Züge der
Geliebten’ de beleving puur op één geliefde betrokken door de enkelvoud te hanteren.
De ‘fantasie’ blijkt plotseling niet vrouwelijk en als Novalis van ‘sterren’ wil genieten,
mengt de vertaler zich in en wil niet van ‘hen’ maar van ‘hem’ genieten: ‘levenswijn’.
Voor de strofes in rijmende liedvorm gelden andere criteria. Sommige vind ik
geslaagd, op andere plaatsen lukt het niet het rijm geheel te vertalen, wordt de
betekenis teveel verschoven.
Hugo Friedrich, auteur van een standaardwerk over moderne poëzie, beweerde
dat moderne poëzie ‘geontromantiseerde romantiek’ is. In dat geval kan moderne
poëzie slechts begrepen worden door de romantische poëzie te kennen. Laten we de
vernieuwer Novalis lezen en op een grondige vertaling van zijn verzamelde werk
hopen.
Ewout van der Knaap
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Families en andere mensen
Het thema ‘familie’ bij Harold Pinter
Bertram Mourits
Harold Pinter is geen realistische toneelschrijver, maar maakt wel gebruik van
realistische middelen. De situaties zijn vaak absurd, het gedrag van zijn personages
is onbegrijpelijk, maar het zijn gewone mensen in een gewone omgeving, die gewone
taal gebruiken voor wat met enig cynisme gewone gesprekken genoemd kunnen
worden: lange conversaties waarin maar weinig gezegd wordt. Pinters personages
worden liever met rust gelaten en communiceren slechts met grote tegenzin. Als ze
al antwoord geven op een vraag doen ze dat ontwijkend. In de gesprekken worden
de werkelijke onderwerpen nooit genoemd: er wordt altijd omheen gedraaid.
Het werkelijke, ‘ongenoemde’ onderwerp lijkt vaak de familie te zijn. In
verschillende toneelstukken draait de plot om ontbrekende, verdwijnende of
terugkerende familieleden wier komst of vertrek de dramatische spanning en de
veranderingen initieert.
Maar over veranderingen kan maar beter niet gesproken worden, dat valt buiten
de gebaande paden en is gevaarlijk. The Birthday Party1. geeft daarvan een duidelijk
voorbeeld.
De eerste scène: Petey zit aan de ontbijttafel. Meg, zijn vrouw, roept hem: ‘Is that
you Petey?’ Geen reactie, hoewel het voor de toeschouwer duidelijk is dat hij haar
gehoord moet hebben. ‘Petey, is that you?’ Stilte. ‘Petey?’ En dan, eindelijk:
‘Petey: What?
Meg: Is that you?
Petey: Yes it's me.
Meg: What?’

Een fraai portret van een huwelijk. De man en vrouw hebben elkaar niets meer te
vertellen en de meest voor de hand liggende vragen moeten de conversatie, en daarmee
de schijn, in stand houden. Ze nemen dagelijks hun ‘ontbijt-ritueel’ door, dat bestaat
uit zinloze gesprekken over cornflakes, thee, brood, de krant, en Stanley: hun gast.
Petey en Meg zijn de eigenaars van een klein strandhotel. Ze hebben één gast, die
er al ongeveer een jaar woont: Stanley Webber, een mislukte concertpianist: ‘I've
played the piano all over the world. All over the country. (Pause). I once gave a
concert’.
Stanley is als een zoon die Meg zelf nooit gehad heeft. Meg gedraagt zich dan ook
zeer moederlijk tegenover de gast - en die past zich snel aan: op kinderlijke wijze
geeft hij te kennen niet tevreden te zijn met de service. Hij dreigt een ander hotel op
to zoeken maar uit het feit dat hij zich door Meg laat bemoederen (‘he's

1.

Gebruikte editie: Harold Pinter, The Birthday Party. London 1980.
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my Stanley now. And I think he's a good boy, although sometimes he is bad’), blijkt
dat hij z'n plek wel gevonden heeft en dat hij niet werkelijk weg wil. Z'n gemopper
is een routine: hij dreigt wel met verandering, maar hij is hulpeloos als een kind en
doodsbang voor verandering.
Dat wordt duidelijk wanneer er iets ongewoons gebeurt op de tot dan toe gewone
dag: er arriveren twee nieuwe gasten. Stanley schrikt, en probeert het te ontkennen:
‘Forget all about it. It's a false alarm. A false alarm’.
Maar dat is het niet. Goldberg en McCann, de nieuwe gasten, veroveren zich
binnen korte tijd een positie in het hotel, voornamelijk dankzij hun grote en
nadrukkelijke beleefheid, zowel tegenover elkaar:
‘McCann: I appreciate it.
Goldberg: Say no more.
McCann: You've always been a true Christian.
Goldberg: In a way.
McCann: No, I just thought I'd tell you that I appreciate it.
Goldberg: It's unnecessary to recapitulate.
McCann: You're right there.
Goldberg: Quite unnecessary.’

Harold Pinter

als tegenover Meg:
‘Goldberg: We're pleased to meet you, too.
Meg: That's very nice.
Goldberg: You're right. How often do you meet someone it's a pleasure
to meet?
McCann: Never.
Goldberg: But today it's different.’
Het is een routine waarmee Stanley niet kan omgaan, gewend als hij is om over alles
te mopperen. En het wordt nog erger wanneer Goldberg en McCann hem ervan
proberen te overtuigen dat het zijn verjaardag is. Daarmee wordt het voor Stanley
onmogelijk om terug te vallen op de standaardschema's en routines: een verjaardag
is een uitzonderlijke dag die gevierd dient te worden. Hij wil het huis verlaten en de
gasten negeren, maar dat kan vandaag niet.
En dat is slechts het begin van de verwarring. Goldberg en McCann nemen z'n
zekerheden weg, eerst door hem te wijzen op zijn negatieve houding, en daarna met
vragen: eerst nog begrijpelijk, ‘Why do you behave so badly’, maar gaandeweg steeds
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absurder: ‘Is the number 846 possible or necessary?’ Stanley wordt met de vraag
onzekerder en kan uiteindelijk geen woord meer uitbrengen.
Op z'n verjaardagsfeest wordt het niet beter. Er is een spelletje verzonnen waarbij
men Stanley z'n bril afneemt en hij geblinddoekt wordt waarna het licht uitgaat: nu
is hij volkomen machteloos. Stanley ondergaat een regressie: hij kraamt nog slechts
babytaal uit (‘Ugh-gughh, Caaahhh’) en wanneer hij valt, gaat hij in een foetushouding
liggen.
De volgende ochtend aan de ontbijttafel eisen Goldberg en
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McCann Stanley op. De vraag die naar aanleiding van The Birthday Party meestal
gesteld wordt, is: waarom? Maar minstens zo voor de hand liggend is de wedervraag:
waarom niet? Niemand weet waar Stanley vandaan komt, hij is niet de zoon van
Petey en Meg, hij is slechts hun gast. Weliswaar de enige gast, maar dat maakt het
hotel nog niet zijn huis. De trieste waarheid is dat ‘Stanley had no home’, zoals Pinter
schreef in een gedicht ‘over’ het toneelstuk.2.
Meg gedroeg zich als een moeder, ‘because she is naturally maternal’. In Stanley
zocht ze niets meer dan ‘an unsevered foetus, a child who accepts her protective
womb and succulent breasts as his proper sphere’.3. Goldberg gedraagt zich als vader.
Hij is een vertegenwoordiger van traditionele familie-waarden: ‘Never, never forget
your family, for they are the rock, the constitution and the core!’ Maar hij is een
vader zonder zoon: die is overleden en Goldberg zoekt een ‘surrogate son’.4. Net als
Meg dus, maar waarom wint Goldberg?
Tijdens het bizarre verhoor merkt Goldberg op dat Stanley iets ‘verraden’ heeft.
Dit geeft aanleiding tot speculatie: had Stanley een familie voordat hij in een hotel
leefde, die hij verraden heeft door zich ten opzichte van Meg als een zoon te gedragen?
Wanneer hij zo het ‘idee van de familie’ heeft verraden, verklaart dat iets van
Goldbergs motieven. Deze familieman beschuldigt Stanley er in de lange ondervraging
onder andere van zijn vrouw vermoord te hebben, nooit getrouwd te zijn geweest
(!), zijn zwangere verloofde in de steek te hebben gelaten: allemaal anti-familie
daden. En als zoon heeft Stanley een plaats die hij niet verdient: in een familie. Daar
maakt Goldberg (met de hulp van McCann) een eind aan. Na Stanley's regressie (op
zijn ‘birthday’; geboortedag) is Stanley ‘herboren’ als lid van een andere familie.
Stanley is verdwenen uit het hotel, weggehaald van zijn surrogaatfamilie. Verandert
er iets voor die ‘familie’? Nauwelijks. Na zijn mislukte reddingspoging vlucht Petey
snel in de dagelijkse ontbijtroutine, en Meg herinnert zich alleen nog maar dat zíj
het stralend middelpunt van het feest was. Er is veel veranderd, maar daar kan maar
beter niet over gesproken worden, dat is gevaarlijk. Het gesprek gaat al snel weer
over cornflakes.

The Homecoming
In de eerste scène van The Homecoming5. wordt een gesprek gevoerd waarin
nauwelijks meer wordt gezegd dan in de gesprekken tussen Petey en Meg: deze scène
lijkt zelfs zeer op de eerste scène van The Birthday Party. Opnieuw wordt er driemaal
niet gereageerd op een bijna inhoudsloze vraag. En wanneer er wel gesproken wordt,
gaat dat op een donkere ruzietoon. Vader en zoon spreken elkaar aan met ‘daft prat’,
‘stupid sod’, ‘bitch’ en dreigen met lichamelijk geweld. Het is niet ongewoon: dit
lijkt hún dagelijkse routine te zijn.
2.
3.

4.
5.

Harold Pinter, Poems and Prose 1969-1977. New York 1984, p. 84.
Charles A. Carpenter, ‘“What Have I Seen, the Scum Or the Essence?”: Symbolic Fallout
in Pinter's The Birthday Party’. In: Alan Bold (red), You Never Heard Such Silence. Towata
NJ 1985, p. 98.
idem.
Gebruikte editie: Harold Pinter, The Homecoming. New York z.j..
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De personages uit The Homecoming vormen een merkwaardige mannenfamilie.
Max en Sam zijn broers, Lenny en Joey zijn Max' kinderen en deze familieband is
de enige die de groep samen-
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houdt. Geen van hen is erg succesvol geweest (een mislukte bokser, een chauffeur
zonder passagiers, een opschepperige pooier), desondanks is men jaloers op elkaar,
waarom is niet duidelijk. Er is een constante machtsstrijd gaande en alleen de
familieband is bindend, maar dat gaat niet van harte. Hun dagelijkse omgang bestaat
uit ruzie-achtige conversatie, een soort ‘conflict-routine’.
Er is nog een ander familielid, dat op het eerste gezicht wél succesvol lijkt te zijn
geweest. Het is de derde zoon Teddy die geëmigreerd is naar de Verenigde Staten,
waar hij filosofie doceert, en waar hij woont met vrouw en drie kinderen. Wanneer
hij met zijn vrouw Ruth de familie bezoekt, verandert er veel - en dat heeft minder
met Teddy dan met Ruth te maken.
Er is sinds lange tijd geen vrouw in het huis geweest, niet meer sinds Max' vrouw
Jessie overleed. Ruth neemt onmiddellijk en zonder aarzeling de rol van Jessie over:
ze gedraagt zich als een moeder, luistert geduldig naar de opschepperij van Lenny,
en noemt hem Leonard, zoals zijn moeder altijd deed. In een merkwaardig
dubbelzinnige verleidingsscène blijkt ze overigens een meer dan alleen moederlijke
macht uit te oefenen. Lenny heeft Ruth een glas water te drinken aangeboden.
Wanneer hij het wil afnemen (‘You've consumed quite enough, in my opinion’) daagt
ze hem uit:
‘Ruth: Have a sip. Go on. Have a sip from my glass.
He is still.
Sit on my lap. Take a long cool sip.
She pats her lap. Pause. She stands, moves to him with the glass.
Put your head back and open your mouth.
Lenny: Take that glass away from me.
Ruth: Lie on the floor. Go on. I'll pour it down your throat.
Lenny: What are you doing, making me some kind of proposal?’
Ruth leegt vervolgens het glas en negeert de opgewonden Lenny volkomen.
Later ontmoet ze de rest van de familie. Max wil weten ‘You a mother?’, en omdat
ze dat is (niet alleen een moeder van drie, maar ook iemand die weet hoe een ‘moeder’
zich gedraagt) kan ze de open plek vullen die door Jessie is achtergelaten.
De familie in The Homecoming is een matriarchie, ondanks het feit dat ze louter
uit mannen bestaat. Hoewel Jessie al lang dood is, wordt er nog steeds rekening met
haar gehouden: zij is nog steeds de maatstaf en haar gedachtenis is het enige waarvoor
de mannen respect hebben. Max is dan ook niet zozeer een vader, als wel als een
surrogaat-moeder. Niet alleen houdt hij zich bezig met de traditioneel moederlijke
taak van het ‘zorgen voor de kinderen’, maar ook heeft hij zich geheel met de moeder
geïdentificeerd: ‘I gave birth to three grown men! All on my own bat’. Nu kan dit
nog gelezen worden als een inlevende manier om op te merken dat hij drie kinderen
heeft opgevoed, maar aan het begin van de tweede acte is duidelijk dat hij zich voelt
alsof hij de kinderen zelf gebaard heeft: ‘don't talk to me about the pain of childbirth
- I suffered the pain, I've still got the pangs’.
Met Ruth is er weer een echte vrouw in huis gekomen, die snel
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de macht overneemt: aan het slot van het stuk heeft ze besloten te blijven. Ze zit dan
in Jessie's stoel, en Max en Joey liggen aan haar voeten, ‘which not only indicates
that she controls the situation, but also that she assumes functions of both mother
and wife’.6.
Teddy vertrekt: hij gaat naar huis, drie kinderen opvoeden in een gebroken familie,
precies zoals zijn vader deed nadat Jessie overleed. Dit impliceert dat het verhaal
door zal gaan, dat een van zijn zonen hem zal verlaten, om dan terug te komen, met
zijn vrouw...

Er begint een beeld van de Pinter-familie te ontstaan en de idee van die familie bestaat
uit twee elementen: in de eerste plaats zijn er de dagelijkse rituelen (die de
familieleden in staat stellen met elkaar om te gaan zonder werkelijk te hoeven
communiceren) en daarnaast is er een soort solidariteit tegen wil en dank. De familie
mag dan een vreselijke plaats zijn, het is wel de enige plaats waar men ‘thuis’ kan
zijn. Deze solidariteit wordt van elk familielid verwacht, en daarom laat Teddy zijn
vrouw zonder veel protest achter bij zijn familie. Simpel gesteld: de familie heeft
een vrouw nodig, Teddy heeft er een en hij wordt geacht die te delen. En dat doet
hij.
Zo wordt de leegte opgevuld die de dood van Jessie had veroorzaakt. En dat was
nodig: ‘the family we see at the beginning of the play is womanless, hence unbalanced,
out of phase’.7.
Teddy kan gaan. Zonen zijn er genoeg, bovendien is hij elders nodig: om zijn
kinderen op te voeden. De ‘homecoming’ bleek niet zíjn thuiskomst te zijn. Het is
6.
7.

Bernard F. Dukore, ‘A Woman's Place’. In J. Lahr (red), A Casebook on Harold Pinter's
The Homecoming. New York 1971, p. 115.
Hugh Nelson, ‘The Homecoming: Kith and Kin’. In: John Russel Brown (red), Modern British
Dramatists; A Collection of Critical Essays. Englewood Cliffs NJ 1968, p. 146.
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de thuiskomst van de familie, die nu weer bestaat uit de drie noodzakelijke elementen:
vader, moeder, kinderen.

Family Voices
Family Voices8. is een hoorspel uit 1981. Het is een kaal en sober portret van een
situatie. Er is geen plot en nauwelijks ontwikkeling. De tekst bestaat uit drie verweven
monologen van de zoon (‘a young man’) die het ouderlijk huis heeft verlaten en een
brief aan zijn moeder schrijft, de moeder (‘a woman’) die met een brief aan haar
zoon bezig is en de onlangs overleden vader (‘a man’) die een boodschap van over
het graf heeft. De drie kunnen elkaar niet horen.
Dit zijn de drie basiselementen van een familie: moeder, vader, kind. Wanneer een
van deze elementen ontbreekt of wegvalt, ontstaat er instabiliteit en onzekerheid. De
overgebleven leden van de

8.

Gebruikte editie: Harold Pinter, ‘Family Voices’. In: idem, Complete Works: Four. New
York 1990, p. 1-73.
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familie proberen in dat geval op een of andere manier de leegte op te vullen. In The
Birthday Party beschouwen Petey en Meg hun gast als een zoon, en ze raken hem
kwijt (onder andere) omdat een andere familie-man ook een zoon is kwijtgeraakt.
Het ontbreken van de vrouw in The Homecoming veroorzaakt de constante oorlog
tussen de mannen. Pas wanneer er een nieuwe matriarch is, treedt er enige stabiliteit
op.
In Family Voices is het de zoon die het ouderlijk huis heeft verlaten, enige maanden
eerder. Na zijn vertrek is zijn vader overleden, maar dat weet hij nog niet. Hij woont
nu op kamers en is niet minder onzeker dan de moeder, die achtergebleven is. Hij is
nog lang niet onafhankelijk, zijn moeder is nog steeds de maatstaf voor alles. Hij wil
te allen tijde een goede zoon zijn en probeert zijn zwakheden te verbergen. Wanneer
hij nadenkt over de vrienden die hij hoopt te maken, is hij vooral bezorgd om zijn
moeders mening: ‘I expect to meet a very nice girl. Having met her, I shall bring her
home to meet my mother’.
Hij kan niet zonder moeder. In zijn nieuwe omgeving creëert hij onmiddellijk een
familie-situatie om zich heen. De hospita knuffelt hem soms, ‘as if she were my
mother’: de vrouw gedraagt zich niet anders dan Meg ten opzichte van Stanley
wanneer ze opmerkt ‘I've always wanted a little pet but I've never had one and now
I've got one’, - hij wordt nagenoeg als ‘surrogaat-zoon’ geadopteerd. Wanneer hij
zijn situatie overziet, schrijft hij: ‘Oh mother, I have found my home, my family’.
Na een tijdje groeit zijn onzekerheid. Hij begrijpt zijn huisgenoten niet, voelt zich
bedreigd. Nadat men hem een nieuwe naam geeft, en hem aldus van z'n identiteit
berooft, wil hij terug.
De moeder is de achtergeblevene. Ze heeft geen brieven van haar zoon gehad en
dat maakt haar bijna wanhopig. De vraag waarom hij nooit schrijft, wordt korte tijd
later gevolgd door een wanhopige smeekbede, ‘Darling. I miss you. I gave birth to
you. Where are you?’ Ze voelt zich in de steek gelaten.
De vader is overleden en zijn woorden komen van over het graf. Hij zegt niet veel
en probeert zijn onzekerheid te overschreeuwen, we dienen z'n woorden te
beschouwen als ‘a quick word for old time's sake’. Hij probeert zijn emoties te
verbergen, maar hij kan niet verhelen dat hij van zijn zoon houdt, hem mist en bang
is. Het feit dat hij is overleden symboliseert op een radicale manier zijn onmacht tot
communicatie.
Het slot van Family Voices is statisch, het lijkt een stilgezet moment: een foto van
de situatie. De moeder is teleurgesteld, bitter. Ze heeft haar zoon opgegeven: ‘I've
given you up as a very bad job. Tell me one last thing. Do you think the word love
means anything?’ De zoon heeft vergeefs geprobeerd onafhankelijk te worden. Zonder
de bescherming van zijn familie kon hij het niet redden en hij vertelt zijn moeder ‘I
am on my way back to you’. De vader geeft zich volkomen bloot - maar het is te
laat: ‘What I have to say to you will never be said’.
In de afstandelijke vorm, drie monologen zonder communicatie, is Family Voices
een stap terug.
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De toneelstukken laten een proces zien, geven een ontwikkeling, en proberen op
deze wijze een antwoord te geven op de vraag: wat gebeurt er wanneer een familie
uiteenvalt. De antwoorden zijn niet eenduidig: Petey en Meg in The Birthday Party
gaan gewoon verder (al heeft het stuk een open einde: Meg denkt dat Stanley nog
ligt te slapen en heeft zijn verdwijning nog niet ontdekt), maar de mannenfamilie in
The Homecoming is onstabiel totdat de gebroken familie hersteld is.
In Family Voices is er niet eens een begin van een antwoord. Het geeft slechts een
somber beeld van de situatie. Vader, moeder en kind willen samen zijn, maar slagen
er niet in elkaar te bereiken: men is niet in staat tot zinvolle communicatie. Dat thema
- de onmacht van mensen om met elkaar te communiceren - is een thema dat een
belangrijke rol speelt in heel Pinters oeuvre.
Vanuit dit perspectief lijken de familierelaties niet opvallend te verschillen van
andere relaties. Maar de familieband is onontkoombaar: je kunt niet doen alsof je
geen familie hebt. En het gebrek aan communicatie komt des te duidelijker aan het
licht binnen de schijnbare eenheid van de familie waarin het gebrek aan communicatie
vermomd is als conversatie.
Bertram Mourits was hoofdredacteur van Vooys. Hij verblijft momenteel
aan de Universiteit van Madison, Wisconsin. Hij publiceerde over
Achterberg, J. Bernlef en W. Brakman.
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Gelukkig zijn die schilders, die leven ten tijde van beroemde
schrijvers
Over de roemrijke dichter en de onderwaardering van de schilder
in de Renaissance1.
Hanneke Grootenboer
‘Schilderkunst is niets anders dan stomme poëzie.’ Voor de lezer van nu klinkt dit
wellicht wat merkwaardig, maar gedurende de Renaissance was deze uitdrukking
een gemeenplaats. Men was toentertijd dol op de analogie tussen poëzie en
schilderkunst en deze typerende zinsnede toont in een notedop de visie die men
destijds had op de twee zusterkunsten. Het laat doorschemeren dat de dichtkunst
hoger werd aangeslagen dan de schilderkunst, die ‘niets anders’ zou zijn dan een
gedicht zonder stem, een gebrekkige afgeleide van de poëzie. Dit idee werd ver
doorgevoerd: men beoordeelde een schilderij aan de hand van criteria die specifiek
voor de dichtkunst golden. Het was uiteraard niet mogelijk een schilderij geheel
volgens die criteria te construeren, dus het kon in kwalificatie alleen maar lager
uitvallen. Het enige juiste schilderij was feitelijk een gedicht.
De onderwaardering van de schilderkunst had verstrekkende gevolgen voor de
status van de schilder. Hij stond permanent in de schaduw van zijn kunstbroeder de
dichter, die traditioneel in hoog aanzien stond. Vandaag de dag lijkt dit een vreemde
constatering, want over de hele wereld zijn de werken van de grote Italiaanse schilders
zeer beroemd. Deze schilders genoten in hun eigen tijd wel bekendheid, maar hadden
geen hoge status in de maatschappij.
In de vroege Renaissance begonnen schilders te protesteren tegen deze
ongelijkwaardige behandeling. Heftige discussies en polemieken waren het gevolg
en de problematiek rond de status van de schilder bleef eeuwenlang actueel.
De discutabele uitspraak dat een schilderij slechts een afgeleide zou zijn van de
poëzie werd gewoonlijk gestaafd met de beroemde zinsnede van Horatius ut pictura
poesis, wat letterlijk betekent ‘poëzie is zoals schilderkunst’. In de Renaissance was
dit vooral voor de schilders een belangrijke bewering. Er bestonden namelijk
nauwelijks handleidingen over hoe men zou moeten schilderen. Over de poëzie waren
boekdelen volgeschreven (de zinsnede van Horatius komt uit zijn tractaat over de
dichtkunst, de Ars Poetica) en bij gebrek aan beter namen de schilders die maar ter
hand, en vertaalden de normen voor de dichtkunst in richtlijnen voor de schilderkunst.
Ut pictura poesis werd aldus gelezen als ‘schilderkunst is zoals poëzie’, in plaats
van andersom, en normatief opgevat: ‘schilderkunst moet zijn zoals poëzie’. In deze
vervormde zinsnede ligt besloten dat de poëzie als hoogste goed werd beschouwd
en het de taak van de schilderkunst was te trachten haar zo dicht mogelijk te
benaderen.
Schilderkunst was dus ‘stomme’ poëzie, terwijl een gedicht werd gezien als een
‘sprekend’ schilderij. De poëzie kreeg zo een extra kwaliteit toebedeeld, terwijl de
schilderkunst kennelijk een gebrek kende. Een schilderij werd (en wordt nog steeds)
bekeken als een illustratie bij een verhaal of een tekst. Het was een bijkomstigheid,
geen op zich zelf staande, volwaardige creatie. De afbeeldingen op een schilderij
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spraken voor zich; men beschouwde het kijken ernaar als een passieve handeling.
Een schilderij was zodoende toegankelijk voor iedereen, ook en vaak specifiek voor
analfabeten. Een gedicht echter had complexe betekenislagen, die ontrafeld moesten
worden, wat een grote intellectuele inspanning van de (ontwikkelde) lezer vereiste.
Kijken naar een schilderij zou makkelijker zijn dan het lezen van een gedicht, en in
de Renaissance nam men met kromme logica

Vooys. Jaargang 11

94
aan dat het maken van een schilderij dus eenvoudiger zou zijn dan het creëren van
een gedicht.
Dit was een van de redenen waarom de schilder een veel lagere reputatie had dan
de dichter. Dit werd nog eens versterkt door het bestaan van de gilden. De
‘mechanische’ kunsten hadden allemaal een eigen gilde, en vielen in de categorie
‘ambachtelijk handwerk’. Men had een lage dunk van handwerk, omdat je er vuile
handen van kreeg, en omdat de beoefenaars ervan geen hoge (universitaire) opleiding
hadden genoten. Vanaf zijn tiende jaar werd een aankomend kunstenaar namelijk
van school gehaald om in de leer te gaan bij een meesterschilder. Dichten en schrijven
werd echter niet beschouwd als een beroep, maar als vrijetijdsbesteding. De meeste
schrijvers hadden een humanistische opleiding gehad en bekleedden belangrijke
posten in de maatschappij als diplomaat of bestuursfunctionaris. Zij hadden alleen
al vanwege hun beroep een hogere plaats op de maatschappelijke ladder.
Door vele beoefenaars van de ‘mechanische kunsten’ werd hiertegen heftig
gefulmineerd. Een bekend voorbeeld is de repliek van Leonardo da Vinci die, hoewel
hij ‘de ongeletterde’ werd genoemd, toch zeer vaardig de pen hanteerde. Hij beweerde
dat zowel de dichter als de schilder waren aangewezen op dezelfde bron voor hun
creaties: de verbeelding, en dus behoorde hun status gelijk te zijn. En om die gelijkenis
kracht bij te zetten voegde hij er aan toe dat de poëzie net zo goed ‘blinde’ in plaats
van ‘sprekende’ schilderkunst genoemd kan worden; de beide kunsten kennen
namelijk ten opzichte van elkaar zowel een beperking als een voordeel. De beperking
van de poëzie was volgens Leonardo zelfs ernstiger dan die van de schilderkunst,
omdat het onvermogen te kunnen zien een grotere handicap zou zijn dan niet kunnen
spreken. De schilderkunst was derhalve als visuele kunst juist waardevoller dan de
dichtkunst. Terzijde merkte hij nog op dat het vuil worden tijdens het schilderen erg
meeviel: hijzelf stond in fluwelen kleding, compleet met baret, achter de ezel, gelijk
een edelman. En strikt genomen was de handeling van het schrijven toch ook
handwerk.
Leonardo's argumenten, en van anderen, mochten in eerste instantie niet baten.
De dichters, met hun gevestigde positie en hun hoge aanstellingen, bleven in hoger
aanzien staan dan de ‘ambachtelijke’ kunstenaars. Traditioneel waren de dichters
altijd beladen geweest met roem, terwijl men van een schilder niet eens gewend was
dat hij zijn werk signeerde. Naam maken was voor een schilder letterlijk niet
weggelegd, terwijl het voor de dichters een vanzelfsprekendheid was geworden.
Voor de schilders van de Renaissance was het schrijnend dat vele geschriften uit
de antieke oudheid waren overgeleverd, waardoor de grote antieke schrijvers na bijna
twintig eeuwen nog steeds niets aan roem hadden ingeboet, terwijl van de beroemde
schilders geen enkel werk de tijd had getrotseerd. Van een enkeling was naam en
faam bekend gebleven juist doordàt zij in teksten genoemd waren. Een bekend
voorbeeld hiervan betreft de schilders Zeuxsis en Apelles, van wie het verhaal gaat
dat zij zo knap druiven en gordijnen konden schilderen, dat er vogels kwamen
aanvliegen om de druiven van het doek af te pikken, en mensen de neiging hadden
het geschilderde gordijn weg te schuiven.
Het feit dat deze schilders bij de gratie van de literatuur beroemd waren gebleven
was uiterst frustererend voor veel schilders. De overblijfselen van de antieke tijd
hadden bewezen dat de literatuur, mede door haar immateriële aard, de
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‘onvergankelijkste’ onder de kunsten was, het medium bij uitstek om onsterfelijkheid
te verzekeren. Van de overige kunsten vergaan schilderijen het eerst, daarna de
gebouwen, en vervolgens de bronzen of marmeren beelden. De schilders waren zich
er zeer van bewust dat als hun werkstukken eenmaal van de aardbodem waren
verdwenen, ook hun naam volledig vergeten zou zijn. En dat terwijl het vestigen èn
vasthouden van een roemrijke naam, ook na de dood, een heel belangrijk aspect van
de Renaissancistische samenleving was. Voor vele kunstenaars was de roem doel op
zich geworden, waarbij de kunsten werden gebruikt als middel om roem te verkrijgen.
Een ander probleem vormde het niveau van de schilderkunst. Zoals het verhaal over
Zeuxis en Apelles al aangaf, moest het klassieke niveau zeer hoog geweest zijn. Door
de val van het het Romeinse rijk had de schilderkunst een ‘achterstand’ opgelopen
die pas rond 1300 stukje bij beetje werd opgeheven. Toen begon de grote schilder
Giotto voor het eerst ‘naar het leven’ te schilderen; men dacht dat dat de klassieke
werkwijze geweest moest zijn. Het was een revolutionaire gebeurtenis voor de
schilderkunst, die hiermee een nieuw tijdperk inging.
Sinds Giotto trachtten de kunstenaars volgens de klassieke werkwijze te schilderen
om zo het niveau
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Il Liceo della Pittura

van de antieken te benaderen. Zij bevonden zich echter in een uiterst lastige en
paradoxale situatie. Zij konden zich niet laten leiden door klassieke voorbeelden,
want die waren verloren gegaan, en handleidingen voor de schilderkunst waren met
een lantarentje te zoeken. In hun streven om toch, tegen beter weten in, de klassieken
te benaderen, waren de schilders, wrang genoeg, aangewezen op tractaten over de
poëzie.2.
Rond 1550 vonden velen dat het ‘klassieke peil’ van de schilderkunst langzamerhand
bereikt was. Een van hen was Giorgio Vasari. Vasari meende dat de kunst een groei
had doorgemaakt, die, vanaf ‘de geboorte’ rond 1300, door steeds verdergaande
verbetering, van meester op leerling, uiteindelijk tot volle wasdom was gekomen.
Die ontwikkeling had haar aanvang genomen met Giotto en vond haar vervolmaking
in het absolute meesterschap van Michelangelo. Michelangelo's schilderijen waren
zo levendig als de werkelijkheid zelve, en zijn beelden leken hun marmeren huid zo
te kunnen afleggen om van hun voetstuk weg te lopen. Hij was het die de grote
antieke kunstenaars had geëvenaard. De kunst had haar hoogtepunt bereikt.
Vasari sprak van de wedergeboorte van de kunst van de oudheid en introduceerde
daarmee de term ‘Renaissance’, wat letterlijk ‘wedergeboorte’ betekent. Vasari
besloot de resultaten van de groei en opbloei van de kunsten vast te leggen voor het
nageslacht en begon aan een enorm project: het schrijven van de biografieën van alle
kunstenaars vanaf het begin van de ‘Nieuwe Tijd’ tot in zijn eigen tijd. Zo ontstond
het gigantische boekwerk: De levens van de grootste schilders, beeldhouwers en
architecten, waarmee Vasari de eerste kunsthistoricus werd.
Wie De levens er op naslaat ziet dat Vasari geen moeite te veel was om het aanzien
van de kunstenaar op te vijzelen. Waar het maar mogelijk is benadrukt hij dat
kunstenaars zeer ontwikkeld en begaafd zijn, en dat zij zeer worden gewaardeerd
aan het hof van paus, hertog of koning. Hij acht het zeer verdienstelijk als een
kunstenaar een groot bedrag aan geld binnensleept voor een kunstwerk (veel geld
stond praktisch gelijk aan een hoge status), en hij vermeldt voortdurend hoe charmant
een kunstenaar zijn kan. Kortom, hij werpt zich volledig op als verdediger van de
schone kunsten èn van de makers daarvan.
In de inleiding van De levens, gericht aan de kun-
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stenaars zelf, spreekt hij van een brandend verlangen om hen te prijzen, te roemen
en te dienen, en alsof dat nog niet genoeg is stelt hij dat hij niets liever ziet dan hùn
grootheid en hùn roem. Dit lijkt natuurlijk een nobel streven, maar Vasari laat blijken
graag te willen delen in die roem. Hij was zelf ook beoefenaar van de edele kunsten;
hij schilderde niet onverdienstelijk en bouwde onder andere de Uffizi te Florence,
waar nu het museum in gevestigd is. De kunstenaars in zijn algemeenheid de hemel
in prijzen betekende dat hij ook zichzelf flink op de borst klopte. Hij kampte evenzeer
met de frustratie dat eens zijn schilderijen zouden gaan bladderen, en zijn architctuur
in zou storten, zodat zijn naam voor eeuwig verloren zou gaan. Het samenstellen van
de biografieën garandeerde de roem van de grote kunstenaars, maar verschafte hem
evenzeer een plaatsje in de rij onsterfelijke namen in de literatuur. En inderdaad,
heden ten dage is Vasari meer bekend vanwege De levens, dan vanwege zijn matige
creaties op het gebied van de architectuur en de schilderkunst. Het is daarom dat hij
in zijn biografieen de kunstenaars aanmoedigt zich te laten vereeuwigen in een
gedicht:
‘Maar het gelukkigst van al (ik heb het over de kunstenaars) zijn ten slotte zij [...]
die leven ten tijde van enige beroemde schrijvers die hun, omwille van een klein
portret of een anderszins bewezen hoffelijkheid op het gebied van de kunst, somtijds
door hun geschriften eeuwige bekendheid en eer verschaffen. Dit dient [...] met name
te worden gewenst en nagestreefd door de voortreffelijke schilders...’ (Vasari, p. 92)
Dit citaat is te vinden in de levensbeschrijving van Simone Martini, waarin de
problematiek van de roem en de status van de kunstenaar expliciet aan de orde komt.
Over Simone Martini (1285-1344) was in Vasari's tijd erg weinig bekend. Dit kwam
deels doordat Martini uit Siena kwam, een voor de roem ongunstig lot. De cultuur
in Siena was er niet op gericht biografische feiten over illustere burgers op te tekenen,
zodat er over Sienese kunstenaars niets of nauwelijks iets in de kronieken vermeld
staat. Dit in scherpe tegenstelling tot het verwaande en pocherige Florence, waar
men de traditie kende alle anecdoten en pikante biografische details vast te leggen,
opdat de stad er mee kon pronken. Vasari, ook Florentijn, maakte hier dankbaar
gebruik van. Zijn biografieën over beroemde Florentijnse kunstenaars beslaan dan
ook aanzienlijk meer bladzijden dan die van anderen. Vasari had Martini nooit
opgenomen in zijn boek als Francesco Petrarca niet enkele regels aan hem gewijd
had. Petrarca prijst Martini in twee van zijn sonnetten, en in zijn Epistolae familiares
noemt hij Martini in één adem met de grote Giotto. Deze paar regels hebben Martini
van de vergetelheid gered. En Vasari stelt het nog extremer:
‘En voorwaar, deze sonnetten [van Petrarca, HG] [...] hebben het onaanzienlijke
leven van meester Simone meer faam verschaft dan al zijn werken hebben gedaan
of ooit zullen doen, want deze laatste zullen vergaan, wanneer het ook zij, maar de
geschriften van een man als Petrarca zullen ten eeuwigen dage voortbestaan.’ (Vasari,
p. 93)
Petrarca en Martini hadden elkaar ontmoet aan het hof van de paus in Avignon en
werden vrienden voor het leven. Martini schijnt het portret van Madonna Laura, de
verre geliefde van Petrarca, geschilderd het hebben, maar dat is - helaas - verloren
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gegaan. Wat Giotto was voor de schilderkunst, was Petrarca voor de dichtkunst.
Petrarca zette zich in voor de herwaardering van de klassieken: hijzelf bestudeerde
ze intensief en volgde ze na. Men bestempelt hem dan ook als de eerste humanist.
Van de klassieke grootheid, waarnaar hij zo naar verlangde, zag hij iets terug in
de werken van Giotto en Martini. Hij voelde zichzelf staan op de drempel tussen de
onbeschaafde Middeleeuwen en de ‘Nieuwe Tijd’. Hij was zich bewust van het feit
dat zijn vooruitstrevende geschriften, die de klassieke letteren als voorbeeld hadden,
grote invloed konden hebben op het nageslacht. Hij ging er ook van uit dat de
literatuur de hoogste eeuwigheidswaarde bezat. Deze gedachte is terug te vinden in
zijn beroemd geworden brief aan zijn vriend Boccaccio:
‘Zij [de schrijfkunst, HG] blijkt niet alleen van nut te zijn voor degene die haar
hanteert, maar ook voor anderen, en dikwijls voor mensen die ver verwijderd zijn
en soms pas duizend jaar later geboren zullen worden. Ik durf rustig te stellen dat
van alle genoegens die de mens op aarde ten deel kunnen vallen, de beoefening van
de letteren niet alleen het meest edel is, maar ook het meest duurzaam, het meest
aangenaam, het meest blijvend...’3.
En inderdaad, zijn invloed op de literatuur is enorm geweest. Tweeëneenhalve eeuw
later heeft
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Vasari op basis van pakweg zes regels tekst - en Petrarca's autoriteit - vastgesteld
dat Martini een groot schilder moest zijn geweest, in ieder geval groot genoeg om
hem op te nemen in zijn boek. Hij meent dan ook dat het Petrarca is geweest die
Martini in eerste instantie beroemd heeft gemaakt, niet Martini zelf of de kwaliteit
van zijn werken. Wie uiteindelijk verantwoordelijk gesteld kon worden voor het
handhaven van Martini's naam en faam, en die van anderen, was natuurlijk Vasari
zelf, en hij was ijdel genoeg om die verdienste voortdurend te benadrukken.
Vasari heeft als een der eersten de stap gezet om de reputatie van de schilder te
verbeteren. Zijn doel was de schilder - en de kunstenaar in het algemeen - in hetzelfde
sociale kader te plaatsen als de dichter, en daarin is hij gedeeltelijk geslaagd. De
discussie rond het aanzien van de schilder was hiermee namelijk geenszins afgesloten.
Een eeuw na Vasari werd het eerste kunsttractaat geschreven, waarin nog eens werd
bekrachtigd dat de normen voor de poëzie als doctrine voor de schilderkunst golden.
Ook rond die tijd werd het beeld van de schilder als doctus pictor, de geleerde schilder,
geïntroduceerd. Het zal niemand verbazen dat hiervoor de doctus poeta, de geleerde
dichter, als voorbeeld werd genomen.

La Poesia

Eindnoten:
1. In deze uiteenzetting beperk ik me tot de Renaissance (de 14e 15e en 16e eeuw) in Italië. De
onderwaardering van de schilder, waar ik me op toespits, gold ook voor beoefenaars van de de
andere ‘mechanische’ kunsten. De termen dichter en schrijver/literator gebruik ik door elkaar,
wat voor het doel van dit artikel niet uitmaakt. Ik baseer me voornamelijk op R.W. Lee, Ut
pictura poesis, the humanistic theory of painting, New York 1967, P. Burke, De Italiaanse
Renaissance, Amsterdam 1988, en G. Vasari, De levens van de grootste schilders, beeldhouwers
en architecten, van Cimabue tot Giorgione, Amsterdam 1990
2. Een andere mogelijkheid om de klassieken na te volgen was de overgeleverde klassieke beelden
als voorbeeld te nemen. Ook hiervoor geldt dat de schilders hun toevlucht moesten nemen tot
een andere kunst.
3. Geciteerd in: Petrarca, Sonnetten, vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren.
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Schrijven als afrodisiacum 1
‘Giphart’
Soms loop ik over straat of ik lig ik lekker en nietsvermoedend te dobberen in een
zwembad, als het mij overkomt dat ik staande word gehouden of door een knappe
badmeesteres (met lang, donker krullend haar) uit het water word gehaald, om mij
te vragen: ‘Ronald, waarom schrijf jij eigenlijk?’ Mijn antwoord heb ik dan altijd
paraat: ‘Wat leuk dat je me die vraag stelt. Ik schrijf omdat dat mijn sociale contacten
zo enorm bevordert. Schrijver zijn doet het waanzinnig goed in de cafés.’
Vroeger, tijden geleden, toen mijn eerste roman verscheen (het zal in 1992 of iets
dergelijks geweest zijn), zat het niet goed met mij en mijn sociale contacten. Ik riep
al jaren overal te pas en te onpas dat ik schrijver was, maar gezien het feit dat ik niet
daadwerkelijk kon bogen op een boek in de boekwinkel, kreeg ik altijd meewarige
reacties. ‘Ach God, wéér een schrijvertje, wat koddig.’ Ik werd daar niet gefrustreerd
van, maar wel erg opgefokt en cynisch en haatdragend en recalcitrant. En toen
verscheen dan eindelijk mijn eerste roman. Ik had me de volgende voorstelling
gemaakt hoe de reacties zouden zijn: nadat ik met wat vrienden de eerste exemplaren
van het boek had opgehaald, duwde ik (achteloos en lacherig natuurlijk) de statige,
zware deur van mijn uitgeverij open om overdonderd te worden door een met
lampionnen en slingers versierde Singel. Er werden vuurpijlen afgestoken, aan de
overkant had men tribunes gebouwd, schares literatuursupporters scandeerden mijn
naam, op rondvaartboten stonden mensen me toe te zwaaien en in de lucht cirkelden
tientallen vliegtuigjes met sleepteksten als ‘Bedankt Ronald!’ en ‘Proficiat!’, in de
trein naar Utrecht werden vervolgens lekkere hapjes geserveerd als voorschot op het
enorme feest dat in Utrecht was uitgebarsten, de gemeente had toestemming gegeven
voor een Vrijmarkt in de binnenstad, op het Neude was een grote tent opgetrokken
waar allerhande bands speelden, ik werd in een gouden Rolls Royce Capriolet over
de Oude Gracht rondgereden voor een ouderwetse ticker-tape parade, vanaf de Dom
wierp men kilo's serpentine over de hele stad, later werd ik op het Vredenburgplein
toegeschreeuwd door duizenden mensen, waarna Koningin Beatrix me persoonlijk
kwam bedanken voor het prachtige boek dat ik geschreven had, ondertussen legde
de firma Cinderella in de zaal van het Muziekcentrum Vredenburg honderden
matrassen neer (die samen één groot bed vormden) en duizend speciaal op schoonheid,
intelligentie en politiek bewustzijn geselecteerde jonge meisjes mochten die nacht
bij mij blijven slapen, me koesterend, me verwennend, me dankend.
Deze voorstelling bleek al te rooskleurig. Na mijn debuut gebeurde er helemaal
niets. De volgende dag zat ik in mijn kamer te kijken naar de stapel auteursexemplaren
(geil woord, hè?), en me uren lang te verlustigen aan het omslag. Daar ik gezegend
ben met een wolk van een uitgeverijtje zijn mijn boeken kwa vormgeving en ook
kwa nog een heleboel andere dingen om door een ringetje te halen zo goed verzorgd.
Even streelde ik het boek zelfs, langs mijn wang, alsof het met Robijntje gewassen
was. Deceptie: daarna moest ik weer naar Albert Heijn, voor een pak melk, een zakje
Ringlings en een onsje leverkaas. Tragedie: de avond na mijn debuut ben ik geloof
ik zelfs naar de snackbar geweest.
Een paar weken later, tegelijk met de eerste recensies, kreeg ik mijn eerste
‘fanmail’. Dit was vreemd. Nooit had ik kunnen bevroeden dat er mensen waren die
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mij wilden laten weten hoezeer ze van mijn boek hadden genoten, zoals ik ook niet
had kunnen bevroeden dat mensen totaal anders kijken naar een schrijver mét boek
dan naar een schrijver zonder. De eerste brieven die ik kreeg, waren van jongens en
mannen. Zelf heb ik, hoe ik ook onder de indruk was, nooit brieven aan schrijvers
geschreven, maar eerlijk gezegd vond ik die bewonderende post (variërend van ‘Hé,
leuk boekkie!’ tot ‘De mooiste passages die ik ken’) niet vervelend; ik beantwoordde
de brieven dan ook met vriendelijke kaartjes en af een toe een kattebelletje.
Inmiddels was één ding me erg duidelijk geworden: publiceren spreekt uitermate
tot de verbeel-
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ding. Waar ik vroeger door wildvreemden, vage kennissen, studiegenoten en
familieleden werd bespot en uitgelachen om mijn so called schrijverschap, word ik
thans, met slechts twee lullige romannetjes achter de hand, met veel meer respect en
bewondering bejegend. In het café waar ik kom stappen ze op me af, de meisjes en
jongetjes die van vrienden van vrienden van vage bekenden hebben gehoord dat ik
een boek heb geschreven, die dat boek zelfs hebben gelezen en die nu zo graag met
mij willen praten. Werkelijk, ik kan het iedereen aanraden: schrijf een boek en je
verandert in een consultatiebureau, een wetswinkel, een Rutgerhuis, een
studiefinancierings-steunpunt, een betaalautomaat, een methadonbus en een al dan
niet religieuze vraagbaak. Nog geen maand lag mijn eerste boek in de winkels of een
meisje wilde met mij praten over wat mijn boek voor haar betekende, en over de
suïcidale gedachten waar ze maar niet vanaf kwam (‘het zelfmoord-meisje’ doopte
ik haar, ik kom haar nog wel eens tegen, en dan praten we wat).
Een paar maanden na mijn debuut begon ik ook vrouwelijke fanmail te krijgen.
Er is volgens mij niets zo ontwapenend en bevredigend als liefhebberspost van
onbekende meisjes. Wat me al eerder (in het café) was opgevallen: schrijven is een
afrodisiacum (Van Dale, blz. 107). De mooiste brief kreeg ik van een meisje waar
ik later nog onstuimig en onbezonnen voor ben gaan voelen. ‘Ik geloof dat ik verliefd
ben op je boek,’ schreef ze, ‘ik moet zo vaak aan je boek denken. Mijn vriend zegt
dat ik het de laatste tijd alleen nog maar over jouw boek heb. Mijn vriendin zegt dat
ik je op moet bellen, maar ik durf het niet.’ Is dat niet prachtig? Later sprak ik met
haar af; ze was mooi, jong, vrolijk, geheimzinnig met lang donker krullend haar. Ik
zat met dit meisje in een kroeg, en een vriend van mij, die toevallig langs kwam
lopen, noemde haar ‘een cadeautje van God’. Een cadeautje voor het boek dat ik
geschreven had.
Schrijven als afrodisiacum, waarom lees ik daar nu nooit eens een artikel of een
wetenschappelijke studie over? Dat hadden ze me goddomme wel eens mogen
vertellen bij die uitgeverij van mij, dat je als schrijver brieven krijgt van wildvreemde
vrouwen, die je graag willen ‘bedanken’ voor ‘aangename momenten’, en dat dat
bedanken graag bij hen thuis moet plaatsvinden. Laatst had ik het er met een
collega-jonge schrijver over, over de meisjes die na afloop van een literaire middag
‘nog even een paar intelligente vragen willen stellen’, of je daaraan moet toegeven
of niet (natuurijk wel), of je dat niet degradeert tot het niveau van een popster
(natuurlijk niet). Het is fascinerend om te zien hoe je als precies dezelfde mens
meerwaarde krijgt door je enkele straten verderop in een boekhandel gelegen
drukwerkjes. Rudy Kousbroek zei in een interview: ‘Ik schrijf om jonge-meisjesharten
sneller te laten kloppen.’ Ik zeg hem dit met verve na, en in mijn volgende column
zal ik - als niemand anders het doet - dieper ingaan op het schrijven als afrodisiacum.
In de tussentijd kunnen brieven mij gestuurd worden via het redactieadres.
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Verguisd, vergeeld en vergeten
Cornélie Noordwal en de ‘damesroman’
Mirjam van Hengel
Wie leest er nog boeken van schrijfsters als Annie Salomons, Marie van Zeggelen,
Elise van Calcar en Cornélie Noordwal? Waar de moderne literatuurkritiek al
koketteert met herwaardering van het triviale, dat wat zich in de kantlijn van de ‘ware
literatuur’ heeft afgespeeld, roepen namen als deze in de regel niet meer op dan een
schampere glimlach. De literaire produkten van vrouwen aan het begin van deze
eeuw werden in de jaren '30 door critici als Ter Braak met een bruuske zwaai van
tafel geveegd, waarna ze in donkere hoeken van de kamer zijn blijven liggen: verguisd,
vergeeld een inmiddels bijna vergaan onder een dikke laag stof en minachting.
In het voorwoord van haar vorig jaar verschenen proefschrift Een hoofdstuk apart
vat Erica van Boven het al decennia lang heersende oordeel over deze ‘damesromans’
samen met kwalificaties als onbenullig en langdradig; werk dat vooruitloopt op
bouquetreeksproza en streekromans en waaraan literair weinig of niets te beleven
valt. Het idee dat kwaliteit zichzelf bewijst en dat het eenmaal gewogen en te licht
bevondene geen nadere beschouwing meer behoeft, lijkt ten aanzien van dergelijke
‘in elkaar gefröbelde werkjes’ nog volledige geldigheid te bezitten. Niet helemaal,
natuurlijk. Het aan de kaak stellen van de literaire canon en zijn ontstaan raakt aan
een discussie die de laatste jaren flink in gang is gebracht en waarin het laatste woord
nog niet is gezegd. IJkpunten in deze discussie zijn met name de te hanteren criteria
bij het bepalen van wat literatuur is en wat niet, en de vraag wie daar de grootste
hand in heeft1.. Zonder werkelijk in deze discussie te willen belanden is het interessant
te bekijken waarom romans als die van Jo van Ammers-Küller, Marie Metz-Koning,
Jeanne Reyneke van Stuwe en bovengenoemde schrijfsters steeds in een adem
genoemd worden: blijkbaar zijn er redenen hun gezamenlijke produktie als een
coherent geheel te beschouwen.

De damesroman
De betiteling ‘damesroman’ is een verzamelnaam geworden voor het proza van de
vele vrouwelijke auteurs die in Nederland aan het begin van de eeuw begonnen te
schrijven. Waar de Tachtigers de weg vrij hadden gemaakt voor stijlexperimenten,
minutieuze beschrijvingen van details en impressionistische sfeertekeningen, bleek
er een grote groep vrouwen te zijn die de eerste weglieten en zo in een verflauwde
naturalistische traditie aan het schrijven sloeg. Verwantschap met andere
post-naturalisten als Van Schendel, Robbers en Van der Leeuw is hier en daar wel
aanwezig, maar de romans van vrouwelijke schrijvers onderscheiden zich daar
onmiskenbaar van - en dat is geen overdreven generalisering - door vrouwelijke
hoofdpersonen te kiezen die worstelen met problemen die met name vrouwen aangaan.
De opkomst van het feminisme in dezelfde tijd was, naast de literaire vernieuwing,
natuurlijk van invloed, niet alleen op de maatschappelijke veranderingen in het leven
van vrouwen, maar ook op de ruimte die voor hen ontstond hun eigen leven te
beschouwen en te beschrijven. Een van de oorzaken van de afkeuring van hun werk
door het gevestigde literaire bedrijf ligt ongetwijfeld hierin: ‘typisch vrouwelijke’
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onderwerpen werden beschouwd als onbenullig en banaal, daaruit kon onmogelijk
iets ontstaan van literaire waarde. Wie is er in 's hemelsnaam geïnteresseerd in de
emotionele problemen van Anna, Jet of Hélène wanneer zij niet kan trouwen met de
man van wie ze houdt en daarom haar leven lang gedoemd is doodsaaie pianolessen
te geven, als een dergelijk verhaal niet eens in een stilistisch tot de verbeelding
sprekende vorm gegoten is? Toch werden deze boeken ten tijde van hun verschijnen
door grote groepen lezeressen stuk gelezen omdat ze een zo herkenbare wereld en
problematiek presenteerden.
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De lezende vrouwen bewerkstelligden dus de ene herdruk na de andere (vrijwel alle
romans van Cornélie Noordwal kenden vier, vijf drukken binnen een aantal jaren);
de schrijvende deden iets wat van meer belang was: door en masse te schrijven over
onderwerpen die hen bezighielden, hoe triviaal wij die nu ook achten, openden zij
deuren voor generaties van opvolgsters.
In A room of one's own beschrijft Virginia Woolf wat er gebeurt als een vrouw
gaat schrijven (ik citeer uit de Nederlandse vertaling): ‘dan zal zij een fakkel ontsteken
in die grote zaal waar nog nooit iemand is binnengetreden. Alles ligt in 't
schemerduister, met diepe schaduwen, zoals in die grotten vol bochten waar men
met een kaarsje loopt, naar boven en naar beneden glurend, niet wetend waar men
gaat’. Hierin ligt de overtuiging besloten dat er een nieuwe literatuur ontstaat wanneer
vrouwen gaan schrijven. Een overtuiging waar je vraagtekens bij kunt plaatsen maar
die ook ondersteund wordt door de hierboven beschreven Nederlandse situatie.
Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat geen van de vrouwelijke auteurs zegt in haar werk
beïnvloed te zijn geweest door de literaire innovatie van de Tachtigers, terwijl hun
mannelijke collega's zichzelf zonder uitzondering in de literaire traditie plaatsten.2.
Ondanks het klaarblijkelijke gebrek aan groepsvorming onder de nieuwe generatie
schrijfsters blijft staan dat zij allen hun voordeel gedaan hebben met de
verworvenheden van zowel het naturalisme als het feminisme. De deuren die deze
literaire en maatschappelijke bewegingen voor hen openden, bleken echter toegang
te geven tot vrijwel lege kamers in een huis dat aan alle kanten vol leven was.
Er zijn al wat namen gevallen, maar wie zijn nu eigenlijk al die schrijvende dames
met hun vaak zo getrouwde achternamen? Er bestaan welgeteld twee naslagwerken
waarin ze besproken worden. In de eerste plaats is er Annie Romein-Verschoors
studie Vrouwenspiegel uit 1936. Hoewel Romein-Verschoor grondig te werk gaat
en zich onverschrokken op een onontgonnen terrein begeeft wekt haar boek al snel
irritatie. Zij hanteert een drieledig beoordelingscriterium: ze onderzoekt boeken van
vrouwen na 1880 op zowel hun literaire als feministische als socialistische waarde.
Op die manier is het nauwelijks verwonderlijk dat vrijwel niets genade kan vinden
in haar ogen. Het beeld van een literair oninteressant genre wordt er in elk geval
alleen maar door versterkt. Op een aantal uitzonderingen na (zij bewondert
bijvoorbeeld

Vooys. Jaargang 11

Cornélie Noordwal

de meer onbekende Nine van der Schaaf en Elisabeth Zernike), wijkt haar oordeel
nauwelijks af van het heersende en is een schrijfster als Carry van Bruggen een van
de weinigen die de toets der kritiek doorstaat.
Minder bekend is Maurits Basses Het aandeel der vrouw in de Nederlandse
letterkunde, dat een verbluffende hoeveelheid namen geeft van vrouwelijke auteurs
die welhaast van de aardbodem verdwenen lijken te zijn. Er komen namen in voor
die ongetwijfeld nooit ergens anders verschenen zijn dan op kaften van boeken die
nu in vergeten kasten op vergeten zolders liggen te vergaan...
Een van die namen is Cornélie Noordwal. Basse noemt haar in een opsomming van
schrijfsters die hij omwille van de beknoptheid in zijn boek niet zal behandelen.
Redenen voor de door hem gemaakte selectie geeft hij overigens niet en dat wekt op
zijn minst bevreemding als iemand ervoor kiest pagina's lang aandacht te besteden
aan de gezusters Loveling, terwijl hij Carry van Bruggen blijkbaar bewust buiten
beschouwing laat. Ook Annie
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Romein-Verschoor acht Noordwal geen woord waardig. Voor wie geïnteresseerd is
in vergeten schrijfsters kan bij Noordwal haar geluk niet op: het lijkt in eerste instantie
of zij nooit bestaan heeft. Waarom dan over haar te schrijven? Waarom niet, zoals
zovelen, enigszins te vertrouwen op het onderscheidingsvermogen van
hoogstwaarschijnlijk ter zake kundige literatuurhistorici? Een andere reden dan
nieuwsgierigheid die opgewekt werd na een ‘toevallige ontmoeting’ met haar werk
kan ik niet geven. Wanneer iemand er in slaagt na aanvankelijk grote populariteit zó
absoluut in het niets te verdwijnen spreekt dat tot de verbeelding...

Cornélle Noordwal
‘En zij haalde zich de gravin uit Passy voor den geest, met dier geverfde hoogblonde
haren en zwart gemaakte wimpers en te roode lippen. Een wereldse vrouw met een
sleep van aanbidders, en dit geen platonische, als de kleine meisjes in hun naïeve
slimheid haar, de leerares, wel vertelden. En zij zag de dame uit Batignolles, dochter
van rijkgeworden herbergiers, dom als een gans en ordinair aanmatigend [...]. En
deze schepsels verachtten mede haar, Hélène. [En er kwam in haar] een woeste trots
die schreeuwde: - En wat gaat het iemand ter wereld aan wat ik doe met mijn leven?’
Een citaat uit Mademoiselle de Chavise; een van de leukere en meest typische
Noordwal-romans. De uit Den Haag afkomstige schrijfster, die waarschijnlijk van
joodse afkomst was, overleed op 6 juni 1928, negentien titels nalatend: hoofdzakelijk
romans, twee toneelstukken en een aantal meisjesboeken. Het Vlaams-Nederlands
Literatuurrepertorium vat haar betekenis voor de literatuur kort en bondig samen:
‘Destijds genoten de werken van deze schrijfster een ongehoorde bijval, welke allengs
tot normale verhoudingen slonk. Thans worden haar boeken practisch niet meer
gelezen. De stof die zij behandelde, is bijna altijd dezelfde: deftige Haagse kringen
met hun oppervlakkige leventje, flirtpartijen, huwelijksvergissingen,
gedesillusioneerde vrouwen, enz. Technisch zijn haar romans vrij behoorlijk
gemonteerd; met literaire kunst hebben ze echter niets uit te staan.’ De teneur van
de weinige recensies die er over haar werk bestaan is al niet veel beter. De enige die
zich in gunstige zin over Noordwal heeft uitgelaten is tijdgenote en
collega-romanschrijfster Annie de Savornin Lohman, een uiterst conservatieve dame,
die vooral onder de indruk was van de manier waarop Noordwal het ‘specifiek
vrouwelijke’ met grote opmerkzaamheid en gevoelsmatig exact wist weer te geven.
De Savornin Lohman richtte duidelijk haar aandacht op datgene wat in haar straatje
paste en zag daarbij veel over het hoofd. Haar beperkte blik doet aan een aantal
aspecten van de romans zeker recht (bijvoorbeeld de psychisch-realistische
emotietekeningen) maar laat andere zaken, waarop ik straks terug wil komen, volledig
buiten beschouwing.
Noordwals boeken zijn een schoolvoorbeeld van de romans in
realistisch-naturalistische traditie die de verworvenheden van het naturalisme
combineren met een pretentieloze, voortkabbelende verteltrant. Hier en daar komen
passages voor die doen denken aan het impressionistische proza van, bijvoorbeeld,
Van Deyssel: Zij kneep [haar ogen] half toe, en schalks teeder kwijnden zij door,
onder het donker der luikende pinkers. Toen hief zij langzaam de weekwitte lidschelp
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en liet coquetterie in een straal flitsen tegen het spiegelvlak dat kaatste, steeds kaatste.
Zij speelde een beetje met haar oogen, zooals ze dikwijls speelde met heur haren,
heur handen. Voor het overige is er stilistisch gezien meestal weinig genoegen te
beleven aan Noordwals romans, het zijn hooguit prettig leesbare boeken, helder in
taalgebruik en degelijk van compositie met een verhaallijn die zich veelal bevredigend
ontrolt. Dat ze desondanks meer waard zijn dan het tegenwoordige bouquetreeksproza
ligt met name in het feit dat het realisme zo ver wordt doorgevoerd. In het werk van
Noordwal krijgt niet elk leven een happy-ending, niet elke heldin trouwt met de man
van haar dromen (vaak heeft ze zelfs wel wat beters te doen) waardoor alle problemen
worden gladgestreken. Noordwal gunt haar personages hun zwakke kanten, zij geeft
het leven weer zonder veel krullendraaierij en gelukkige spelingen van het lot. Volgens
Wim Zaal, pleitbezorger voor dubieuze literatuur, die in 1977 een herdruk van
Noordwals roman De Winkeljuffrouw verzorgde3., ligt hierin ook een oorzaak voor
het feit dat de serieuze kritiek aan haar werk voorbijging: de inhoud stond té dicht
bij de werkelijkheid, haar personages overgoot zij niet met een literair sausje á la
mode; ‘haar winkeljuffrouw was geen Sprotje met een literaire tering onder de leden’.
Zij schreef niet voor en over de sociale bovenlaag zoals bijvoorbeeld Ina
Boudier-Bakker, zij schreef ook niet over de lage klassen vanuit een elitair standpunt.
Haar boeken reflecteerden het werkelijke leven in de vorm van een goed geschreven
document. Romans als afspiegeling van het leven van met name vrouwen in die tijd,
vrouwen die kordaat waren en zelfbewust
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en zich geconfronteerd zagen met een maatschappij waar alles aan verandering
onderhevig was terwijl ze aan de andere kant nog steunden op waarden en dromen
die al eeuwenlang golden.

De romans
Met wat zoektochten langs boekenkasten, provinciale bibliotheken en gespecialiseerde
antiquariaten blijkt het wel mogelijk te zijn Noordwals romans op te sporen. Ze
vertonen veel overeenkomsten. Allemaal spelen ze zich af in burgerlijke milieus
waar gewerkt moet worden voor brood op de plank en waarin een stoet van naaisters,
kinderoppassen, pianojuffen en kamerverhuursters aan de lezer voorbijtrekt: vrouwen
die, zonder daarbij hun waardigheid te willen verliezen, genoodzaakt zijn in hun
eigen onderhoud te voorzien. Velen hebben betere tijden gekend: zo was de vader
van Ursule uit Ursule Hagen vroeger een rijke handelsman, terwijl mademoiselle de
Chavise uit de gelijknamige roman zelfs tot de verarmde adel behoort. De gegoede
stand is steeds als een soort referentiekader aanwezig op de achtergrond en laat zich
door zijn neus op te halen voor de arbeidzame vrouwen niet van zijn beste kant zien.
De sympathie die Noordwal voor de minder gefortuneerden op wil roepen heeft een
merkwaardig bijverschijnsel: alle hoofdpersonages, hoe onontwikkeld ook het milieu
waaruit ze komen, zijn toegerust met een enorme culturele bagage die vaak ronduit
ongeloofwaardig is. Hoe kent bijvoorbeeld een winkeljuffrouw haar klassieken terwijl
ze ternauwernood heeft schoolgegaan en geen geld had voor boeken of bibliotheek?
Deze eruditie lijkt de vrouwen door de schrijfster te zijn toebedeeld, enkel en alleen
om aan te geven dat de werkende klasse ‘beter is dan men denkt’. Het vermoeden
ontstaat dat een persoonlijke behoefte van Cornélie Noordwal hierin een rol speelt:
hoewel haar boeken niet tot de literatuur worden gerekend, en daarvan was ze zich
ongetwijfeld bewust, wilde ze blijkbaar laten zien dat zij zelf heel goed wist wat
literatuur was en wat niet. Ze strooit dientengevolge kwistig met citaten van Franse
en Nederlandse naturalisten en van dichters als Shelley, Keats, Shakespeare en
Schiller. De kinderjuffrouw Ursule Hagen wil niets liever dan met de heer des huizes
praten over literatuur en ook Phil uit de roman Intra Nos, die schrijversambities
koestert, doet niets liever dan praten over boeken. Daarnaast geeft Noordwal het
merendeel van haar protégés muzikale talenten mee, zodat een keur aan
componistennamen de revue kan passeren.
Al deze quasi-eruditie is een van de zwakke punten van de romans omdat ze
daardoor aan geloofwaardigheid inboeten - en daarin lag nu juist hun kracht. Op het
moment dat Ursule complete Shakespeare-verzen begint voor te dragen (die volledig
worden afgedrukt in de roman) doet dat op z'n zachtst gezegd kunstmatig aan. Ook
de namen van de hoofdpersonen liegen er soms niet om: in Intra Nos wordt Iris'
naam al vrijwel direct verbonden met Perks gelijknamige gedicht, en als in het verhaal
van de winkeljuffrouw Nora die ándere Nora, uit Een poppenhuis van Ibsen, genoemd
wordt, blijkt ook hier de naamgeving niet willekeurig te zijn geweest. Dit alles levert
hier en daar een beeld op waarin alledaagse en overgecultiveerde elementen over
elkaars voeten lijken te struikelen.
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Hand in hand met het ‘lagere milieu’ gaat Noordwals huis-tuin-en keuken realisme.
In tegenstelling tot wat bij veel naturalisten het geval is, dienen de nauwgezette
beschrijvingen van details die de achtergrond van het verhaal vormen geen esthetisch
doel, maar krijgen ze een bijna zelfstandige functie. Zo wordt in De Winkeljuffrouw
eindeloos verteld over de hoedenzaak waar Nora werkt. Er is werkelijk geen detail
dat geen aandacht krijgt. En waartoe? Het is niet zo dat de hoofdpersoon er meer
gestalte door krijgt in die zin dat zij uit de beschrijvingen oprijst in haar ware aard.
Veeleer wordt de lezer ondergedompeld in het dagelijkse bestaan van de heldin, en
dat in extremo: de lezer hoort, ziet, ruikt, registreert alles samen met het personage.
Noordwal laat weinig middelen onbeproefd om de illusie van herkenbare realiteit
op te roepen. Zij had inderdaad geen literaire pretenties: zij had de pretentie het leven
te geven zoals het is.

Heldinnen
In al haar romans kiest Noordwal voor een vrouwelijke hoofdpersoon die onbetwist
het middelpunt is van het verhaal en aan wier karaktertekening de geschiedenis soms
zelfs ondergeschikt is. De romans dragen als titel vaak de naam van de hoofdpersoon;
zo zijn daar onder andere Ursule Hagen, Mademoiselle de Chavise, Mathilde Polenius
en Nina Donker. Door de romans te bekijken aan de hand van deze heldinnen raak
je al snel aan de centrale betekenis. De typering van al deze vrouwen is Noord wals
sterke punt, en de manier waarop ze weet weer te geven waarmee vrouwen in die
tijd te
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maken hadden moet destijds binnen het genre op z'n minst vernieuwend geweest
zijn. Het was nog niet gebruikelijk te schrijven over een vrouw die haar verloofde
aan andere vrouwen en uiteindelijk aan haar eigen dochter lijkt te verliezen en
desondanks een min of meer bevredigend bestaan weet op te bouwen (Mathilde
Polenius). Het was binnen de Nederlandse literatuur evenmin gewoon een vrouw,
naar model van Jane Eyre, haar eigen welgevormde mening te laten hebben in een
ondergeschikte positie (Ursule), of een vrouw te laten trouwen terwijl ze niet van
zins is haar ambitie in te ruilen voor een bestaan als moeder en huisvrouw (Phil). En
het was op z'n minst dapper om dergelijke schijnbaar geëmancipeerde vrouwen ook
in hun zwakheden te laten zien, in hun gevecht het vertrouwde met het nieuwe te
combineren. Voor alle Noordwal-heldinnen geldt dat ze zich tussen twee polen
bewegen, tussen truttigheid en vooruitstrevendheid, nederigheid en zelfstandigheid.
Daar is bijvoorbeeld Iris uit Intra Nos, een beeldschoon en getalenteerd meisje
dat verliefd wordt op de enige man die haar niet ziet staan. Zij is onafhankelijk en
trots op haar zelfstandigheid en laat van haar liefde niets blijken. Pas als zij - tamelijk
pathetisch - sterft aan de tering, vertelt zij het Richard: ‘ik ga sterven, ik kan het
zeggen en ik wil!... tegen alle conventie in, tegen alle gehuichel in, wil ik 't je zeggen...
ofschoon je 't evenmin waard bent als die stoel! [...] Zeg 't aan alle conventioneele,
brave menschen, vooral brave menschen moet je 't zeggen, dat een ongetrouwde
vrouw [...] jou mondeling heeft dúrven bekennen dat ze van je houdt, dat ze zielsveel
van je gehouden heeft drie lange marteljaren. Zeg 't ze, en laten ze dan op me afkomen
om me te verpletteren en m'n naam van stervend meisje door 't slijk te sleuren. [...]
Ik ben een donkere vlek in al die smetteloze puurheid van nobele meisjes, van zeer
nobele katoenen en linnen meisjes, en mijn noodlot dwong me jou lief te hebben.’
Ondanks haar aanvankelijk zwijgen schikt Iris zich uiteindelijk niet lijdzaam in het
lot van de afhankelijke vrouw. Zij weigert om tot het bittere einde mee te spelen in
de poppenkast waarin zij enkel mag lijden en wachten, ook al levert de hier geciteerde
ontboezeming haar niets op. Ook Ursule Hagen en Mathilde Polenius past de
traditionele vrouwenrol-op-de-achtergrond slecht. Hoewel hun liefde in tegenstelling
tot die van Iris een gelukkige afloop krijgt, hebben ze daarvoor een strijd geleverd
waarin ze ook hun onafhankelijkheid ten opzichte van hun geliefde bevochten:
‘Zouden jullie bang zijn voor de wereld? Ik niet! Ik neem de

zorg voor mijn reputatie geheel op mij. Noch jij, noch de wereld hoeft die te dragen!’
Alle personages doen vreselijk hun best goed en rechtschapen te blijven en hebben
vaak, zoals Ursule verwoordt, maar één angst: ‘[...] de angst mijn ziel te schaden. Ik
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wensch harmonie tussen ziel, geest en lichaam, zoodat ik het schoone zonder wroeging
kan genieten.’
Dat zoveel van Noordwals boeken lijken te draaien om datgene waar ook
tegenwoordige ‘pulp’ om draait, namelijk de ontwikkeling van een liefde, brengt ze
nog niet op hetzelfde niveau. Het gaat bij Noordwal meestal om iets anders dan de
enkelvoudige geschiedenis van hoe twee personages, na ettelijke tegenslagen, in
elkaars armen belanden. Er wordt verslag gedaan van de relatie tussen de
hoofdpersoon en haar omgeving in een veel breder opzicht. Zo trekt in De
Winkeljuffrouw Nora de uiterste consequenties uit het treurige feit dat haar familie
haar een huwelijk met haar ware liefde niet toestaat. In weerwil van alle conventies
besluit zij trouw te blijven aan de verloren liefde, elke andere man te weigeren, ook
al rest haar daardoor niets dan een triest leven waarop al haar illusies stukslaan.
Misschien is deze roman wel het sterkste voorbeeld van de bijna compromisloze
trouw van Noordwal aan het principe de werkelijkheid niet mooier te maken dan zij
is: hij heeft een open einde dat van de wrange uitzichtloosheid getuigt die een vrouw
in Nora's positie ten deel valt: ‘Toen begreep Nora dat er een gróót, een jubelend
geluk op aarde was, en dat dit geluk be-
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stond in “schol voor minder dan de juffrouw hiernaast”. En dat geluk paste ook voor
een winkeljuffrouw in l'Oiseau d'Or. Geen ander geluk. Een ander geluk was voor
zo'n mens te hoog, véél te hoog.[...] O ja, zij moest slaolie halen voor tante Riek, en
hemdenknoopjes voor nicht.’
Noordwal bespreken draait te snel uit op citeren, om de eenvoudige reden dat zij
geen personages schept die pas na uitgebreide analytische beschouwing gestalte
krijgen. In tegendeel: het is de schrijfster zelf die haar personages ondubbelzinnig
weet uit te beelden. Personages die zich stuk voor stuk geconfronteerd zien met twee
dingen: datgene wat van oudsher tot het domein van vrouwen behoorde; moederschap,
liefde, huwelijk, zorgzaamheid, en daarnaast elementen die getuigen van een nieuwe
tijd: zelfstandigheid van vrouwen, het niet langer willen volgen, niet willen trouwen,
werk hebben en recht op een eigen leven. Een tweedeling die tot uiting komt daar
waar de dromen en idealen van de heldinnen met de realiteit in botsing komen. Waar
het dichtbij-de-werkelijkheid als literair procédé slechts traditioneel te noemen is,
maakt het de boeken van Cornélie Noordwal als document over vrouwenlevens aan
het begin van de eeuw juist actueel. Zeggen dat Noordwal ten onrechte een plaats in
de heilige hallen der Nederlandse letterkunde ontzegd is en haar op grond van haar
literaire kwaliteiten in ere herstellen, dat is niet waar het hier om gaat. Maar dat haar
boeken een fakkel in de zaal van Virginia Woolf zijn, lijkt me geen
ongerechtvaardigde uitspraak - ook al lijkt het misschien zo te zijn dat die fakkel
inmiddels is opgebrand.
Voor de geïnteresseerd geraakte lezer van dit artikel kan ik niet anders dan hem
of haar naar de vergeelde boeken verwijzen. Mocht u ze niet kunnen vinden op de
zolder van uw grootmoeder: ze staan inmiddels bij mij in de kast...
Mirjam van Hengel studeert Moderne Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit van Utrecht. Zij was redacteur van Vooys en publiceerde in
dit tijdschrift o.m. over de brieven van Mozart.

Eindnoten:
1. Het genoemde boek van Van Boven gaat met name op deze laatste vraag in en onderzoekt de
receptie van schrijfsters in de eerste decennia van deze eeuw. Zij betoogt dat de negatieve
beeldvorming in de literaire kritiek (voornamelijk bepaald door sociale en ideologische factoren)
er alles aan deed de literatuur door vrouwen een serieuze plaats in de vaderlandse letterkunde
te ontnemen.
2. Zie hiervoor Asselbergs Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, een van de weinige
handboeken die de dames enigszins serieus lijken te nemen.
3. De oorspronkelijke, volledige titel luidt De Winkeljuffrouw uit l'Oiseau d'Or, chapeaux pour
dames et enfants; een stuk levensgeschiedenis. Wim Zaal heeft behalve in de titel ook in de
verdere tekst geschrapt wat hij overbodig of te breedsprakig achtte...
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‘Publiek ik veracht u niet’
Toef Jaeger
De boekinkoper van Bruna vertelde mij eens dat hij drie keer zoveel boeken
van W.F Hermans insloeg op het moment dat Toon Hermans met een nieuw
boekje kwam, naar aanleiding van een show. Een financiële meevaller voor W.F.
Hermans: met dank aan zijn neef Toon.
Zoals mag blijken uit bovenstaande waargebeurde anecdote is de literatuur
in grote mate bepaald door de commercie. Een jaar niet in de boeken top-tien
of geen dieptegesprek met de NOS tijdens het boekenbal kan fataal zijn voor
een auteur. Te commercieel zijn echter is ook niet best. Wanneer Leon de Winter
in smoking voor de camera van Libris gaat liggen, met eigen boek in de hand,
roept dat bij veel mensen irritatie op. Deze irritatie komt voort uit het openlijk
inspelen van de auteur op de commercie. Mensen irriteren is op zich een mooie
bezigheid, maar het is zaak om daarbij tevens indruk te maken. De meeste
indruk maak je wanneer je gebruik maakt van de commercie en er toch tegen
in weet te gaan.
Gerard Reve wist in de jaren '60 op twee manieren handig gebruik te maken van de
commerciële media. Enerzijds kwam hij op voor seksuele vrijheid en een vrije
opvatting inzake de godsdienst, waarmee hij inspeelde op de publieke opinie en
daarmee op de commercie. Anderzijds deed hij uitspraken in interviews over de
politiek, die niemand graag voor zijn rekening zou nemen. Door zijn deels
controversiële houding kreeg hij in de jaren '60 alle publiciteit die een auteur zich
maar kon wensen.
In 1966 treedt Reve toe tot de katholieke kerk, hetzelfde jaar heeft hij een proces
inzake vermeende smalende godslastering in het boek Nader tot U en ‘Brief aan mijn
bank’. In die laatsgenoemde brief kan je de volgende passage vinden: ‘Maar het
liefste hier zijn de ezels. Dat zijn zulke schatten! Maar ze hebben het heel hard. Ik
geef ze altijd mijn suiker, want die gebruik ik niet als ik op terassen koffie drink. Als
God zich opnieuw in de Levende Stof gevangen geeft, zal Hij als Ezel terugkeren,
hoogstens in staat een paar lettergrepen te formuleren, miskend en verguisd en
geranseld, maar ik zal Hem begrijpen en meteen met Hem naar bed gaan, maar ik
doe zwachtels om Zijn hoefjes, dat ik niet te veel schrammen krijg als Hij spartelt
bij het klaarkomen.’1. In Nader tot U vindt ongeveer hetzelfde plaats, hier wordt God
echter tot drie maal toe van achteren bereden.
Het proces werd een succes voor Van Oorschot: Reve stond een jaar lang boven
aan de boekentoptien en de verkoop steeg met de dag. In elk tijdschrift werd uitgebreid
ingegaan op het proces en de redactie wist de lezer te lokken door een foto van Reve
op de voorkant van hun blad te zetten. Reve zelf besteedde aan het geheel nog de
meeste aandacht door zijn brieven aan Algra en Van Dis te laten plaatsen in
verschillende tijdschriften. Tijdens het proces weet Reve een prachtige cabareteske
voorstelling te geven:
‘Rechter W.: “Bij incarnatiesvoorstellingen komt geslachtsomgang met God niet
voor.”
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Van het Reve: “O nee? Edelachtbare, geslachtsgemeenschap met God is zo oud
als de wereld. Nonnen in het klooster zijn met God getrouwd en dragen ringen! Bij
alle mystici vindt u het verlangen naar geslachtelijke eenwording met de godheid.
Bij Thomas à Kempis bijvoorbeeld.”
Rechter W.: “Maar hier gaat het om intieme eenwording met een dier.”
Van het Reve: “Omdat het dier God is, gaat het vnjuit.”
Officiere: “Maar u niet.”’2.
Pas in 1967 wordt Reve volledig vrij gesproken. In datzelfde jaar wordt het gedicht
‘Leve Onze Marine’ gedrukt als rijmprent, maar de oplage hiervan wordt zeer snel
ingenomen door de politie. Eerdere pogingen van het Eerste Kamerlid Algra om Op
Weg Naar Het Einde en Nader tot U in te nemen, waren tot nu toe altijd mislukt.
De sexuele taboes werden in de jaren '60 steeds verder doorbroken, mede dankzij
Reve. Als redactielid van het tijdschrift Dialoog, tijdschrift voor homofilie en
maatschappij neemt hij het op voor de vrijheid van pornografie in boeken: ‘Wie, als
ik, gelooft dat de pluralistische kultuur van onze westerse maatschappij met haar
grote mate van redelijkheid, verdraagzaamheid en erkenning van het

Vooys. Jaargang 11

107

voorbehoud van de twijfel, de moeite waard is om behouden te blijven en zich verder
te ontwikkelen, moet ook waakzaam blijven en bereid zijn tot verdediging.
Deze kultuur is onverenigbaar met elke vorm van politieke censuur. De vervolging
van pornografie houdt in praktijk nog steeds de morele censuur in, zulk een morele
censuur is niets anders dan een restant van de politieke censuur. Wie opkomt voor
de vrijheid van drukpers, ook voor het verspreiden van pornografie, dient de
verdediging van één der fundamentele menselijke vrijheden.’3.
Dat Reve niet altijd even moraliserend over de seksualiteit is, mag blijken uit de
al eerder geciteerde passage, waarin de liefde met God bedreven wordt. Het ging
Reve eigenlijk niet alleen om het doorbreken van seksuele taboes, maar vooral om
het beschrijven van de liefde. Reve zag in dit laatste een nieuwe taak: door de seksuele
revolutie zou niemand meer weten wat liefde was. Reden voor Reve om extra accent
te leggen op de liefde in zijn boeken: ‘Een liefdesscène van 46 pagina's achter elkaar,
Woelrat, door Gods genade en zijn Moeder, ongeëvenaard in de wereldgeschiedenis
van het geschreven en gezongen boek in de letterkunde, goedgekeurd door de
schriftelijke inspectie van het onderwijs; met niets, niets, niets dan liefde erin.’4.
Vanaf de jaren '60 gaat Reve zijn schrijverschap thematiseren, hij noemt zichzelf:
‘een slaaf van poëzie en taal’. Deze thematisering heeft meerdere gevolgen. Reve
verwerkt commentaar in zijn boeken, om het schrijverschap beter te duiden. In deze
jaren wordt hij tevens broodschrijver, hetgeen ook kan, gezien de verkoop van zijn
boeken. Hij gaat zich meer tot het publiek zelf richten: ‘Publiek ik veracht U niet.
Wel houd ik rekening met de beperktheid van Uw bevattingsvermogen, zodat ik, als
ik dat wou, vele malen moeilijker zou kunnen schrijven dan ik al doe.’5.
Niet alleen het publiek wordt belachelijk gemaakt, maar de gehele maatschappij
wordt door Reve onder de loep genomen. In de meeste interviews is Reve tegen de
opkomst van het communisme en Nieuw Links en voor het kapitalisme, Kerk, staat,
orde, gezag en het Vorstenhuis: ‘Niet de bourgeoisie, maar de zogenaamde geschoolde
arbeiders zijn de vijanden van vrijheid, beschaving en kunst. Waar het communisme
aan de macht komt, gebruikt het dan ook de arbeiders om acties van studenten,
intellectuelen, schrijvers en dichters, kortom van allen die het wagen op te komen
voor rede, vrijheid en menselijkheid, neer te slaan en te vertrappen.’6. In dit zelfde
interview omschrijft Reve de cultuur als ‘kantinecultuur’, wordt progressief
gelijkgesteld aan asociaal en is een revoilutionair een crimineel. Reve, als
Volksschrijver, lijkt zich hard te willen maken voor de moraal. De moraal zou
verdwenen zijn doordat de maatschappij gebroken en pluralistisch geworden was.
De houding buiten de interviews is voornamelijk gericht op het showelement.
Reve treedt op in televisieprogramma's: ‘Zo is het toevallig ook nog eens een keer’
en ‘Mies en scène’ en draagt gedichten voor in Carré uit Nader tot U. In Carré waren
indertijd 26 dichters in levenden lijve, maar Reve was degene die het meeste indruk
maakte. Het NRC-Handelsblad sprak van ‘een spectaculaire, kleine show’. Reve

Vooys. Jaargang 11

gekleed in een smetteloos wit kostuum droeg zijn gedichten uit Nader tot U voor.
Na het voorlezen van elk gedicht liet hij nonchalant de bladen met de tekst ervan
vallen. Het gevolg was dat Reve na deze avond drie manuscripten kwijt was, gestolen
door een liefhebber. Een huldigingsavond voor Reve, georganiseerd door de VPRO,
werd opgesierd met een optreden van de Zangeres Zonder Naam.
Reve is in de jaren '60 op een heel andere manier te werk gegaan dan in de jaren
daarvoor. Was er in de vroegste werken nog sprake van een ‘hij’, die onsamenhangend
nadacht, in de boeken vanaf de jaren '60 gaat Reve over op briefromans. Deze
briefromans suggereren een bekentenismethode: het uitkomen voor de
homoseksualiteit en het katholieke geloof. In de jaren '70 worden deze briefromans
omgezet in fictionele romans, maar er blijft sprake van een ik-persoon. Deze laatst
genoemde romans worden dan ook niet voor niets de ‘levensromans’ genoemd. Ook
in de gedichten zelf is Reve zeer sterk aanwezig, reclame makend voor zijn eigen
boeken of gedichten en zijn naaste collega's afkrakend:
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Koninklijke Goedkeuring:
Ik was bij een Hoog geplaatst Persoon,
Ik trad nader tot Haar Troon,
en zij sprak: het werk van Mullis
is niks als vullis,
het werk van Reve
dat is Leven.

Reve propageert zichzelf niet alleen door collega's te portretteren, maar ook door de
lezer op te hoogte te houden van de verkoop en de prijs van zijn boeken. In vele
interviews wordt verteld hoe duur de boeken zijn (fl. 5,90 Uitgeverij Van Oorschot).
Wanneer Vader R.P. Anastase Prudhomme S.J. zich verzet tegen deze commercialiteit
van Reve en hem beschuldigt van ‘inhaligheid, praalzucht, belustheid op reclame en
dubbelzinnigheid’ en ook nog een vergelijking ziet tussen Lou de Palingbier en Reve,
weet de laatste hier nog een slaatje uit te slaan. Reve reageert op Prudhomme in
Hollands Maandblad, door te wijzen op een onnauwkeurigheid van de heer
Prudhomme: ‘van mijn jongste boek “Nader tot U” (G.A. van Oorschot, Amsterdam;
ing. fl. 5,90, geb. fl. 6,90) zijn tot nu toe niet 20.000, maar 61.000 (een en Zestig
Duizend) exemplaren verkocht, terwijl het aantal bestellingen - dat sedert het
verschijnen nog nimmer beneden de 125 stuks per dag is geweest - nog steeds eerder
toe- dan afneemt.’7.
Reve heeft in de jaren '60 nogal wat ophef weten te veroorzaken. Dit was onder
andere te danken aan de tijd waarin dit alles plaatsvond. Vandaag de dag lijkt het
moeilijker om te schokken. In Bezorgde Ouders bijvoorbeeld staat flink wat
rascistische en kwetsende taal: ‘Waarom kwam hij niet in aanmerking voor die
kleren? Dat was nogal simpel: ten eerste omdat hij katholiek was; ten tweede omdat
hij blank was; en ten derde omdat hij absoluut niet suikerziek was, althans voor
zoverre hij wist. En wie ze wèl kregen, die kleren? Nu ja noem maar op, vrijwel
iedereen die niet katholiek was kon ze krijgen: turkijers, arabers, zwarten,
suikerlijders... Ze behoefden maar even aan de deur van de parochie langs te komen
of ze kregen meteen een zak vol van die kleren mede, hopla, alsjeblieft, alweer een
zak, als ze maar niet katholiek waren... En dat terwijl het samenzweerders waren,
allemaal, met bij hen thuis stapels dozen vol met injectiespuiten, om niets
vermoedende onschuldige katholieke kinderen die voor Haar beeld [...] heel vroom
op hun knietjes lagen, vooral ook jongetjes, om die met die spuiten de eerste
verslavende prik te geven. De zwarten en de suikerzieken, jawel, de grote
internationale samenzwering, want die suikerzieken konden gemakkelijk aan spuiten
komen, zoveel als ze maar wilden, en die waren niet katholiek. [...] Daarom waren
[de suikerzieken] de werktuigen van de zwarten, die als een spin op hun jonge, blanke
prooi loerden...’8.
Er is geen ophef rond deze passage geweest, terwijl de kranten toch bol staan van
opkomend rascisme. De vraag is dan of men tegenwoordig teksten beter in een context
van het boek in zijn geheel weten te plaatsen, of dat het vandaag de dag moeilijker
is om te schokken. Reve heeft waarschijnlijk dit laatste gedacht en dat is dan ook de
reden dat hij zijn schrijverschap steeds meer gaat ironiseren: ‘Neen, het zoude een
volstrekt oninteressant boek worden, waarmede hij hoogstens een handvol
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pervertelingen een plezier deed, maar die lagen voordat hij dat boek had geschreven
al half verlamd in bed omdat ze het op eigen initiatief al te vaak met zichzelve deden.
[...] “Ik denk dat mij de gave der profetie geschonken is, zonder dat ik het zelf weet,”
dacht Treger. “Ik ben een getuige. Ik moet spreken, want ik ben daartoe geroepen.”
Misschien moest hij dat boek toch maar gewoon gaan schrijven.’9.
Leon de Winter in smoking ironiseert in wezen ook zijn schrijverschap, althans
laten we hopen dat hij z'n eigen commercial niet serieus neemt. Toch komt hij anders
over dan Reve wanneer hij in een interview met HP de Tijd zegt: ‘Ik doe in leesplezier,
ik ben een producent van lekker leesbare boeken’.

Eindnoten:
‘Brief aan mijn bank’ in: Archief Reve 1961-1980, p. 173.
‘Over pornografie’ in: Archief Reve 1961-1980, p. 82.
geciteerd uit: Jan Fekkes, De God van je tante p. 35
Lieve Jongens, p. 106.
Archief Reve 1961-1980, p. 89.
‘De piëtist van Greonterp’, een interview met Reve door Wim Zaal en Frits van der Molen, in:
In gesprek, p. 124.
7. Mandarijnen op zwavelzuur, p. 252-254.
8. Bezorgde Ouders, p. 183.
9. Bezorgde Ouders, p. 307-308.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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recensies
De vruchtbare consequentie van een negatief affect.
Douwe Fokkema en Elrud Ibsch, Literatuurwetenschap en
cultuuroverdracht. Coutinho: Muiderberg, 1992.
Een vulkaan en een piramide zijn beide imposante steenmassa's die in staat blijken
de wetenschappelijke nieuwsgierigheid te prikkelen. Maar daarmee houdt de gelijkenis
op. Terwijl de vulkaan zijn bestaan te danken heeft aan blinde natuurkrachten, is de
piramide aan de menselijke verbeelding ontsproten en vervolgens door mensen
gerealiseerd. Stel dat beide fenomenen wetenschappelijk gezien nog onopgehelderd
zouden zijn en dat op hetzelfde tijdstip twee onderzoekers aan de slag gaan. Het ligt
voor de hand te veronderstellen dat - ondanks het feit dat beiden met kolossale
steenmassa's te maken hebben - de piramide-vorser het makkelijker heeft dan degene
die de vulkaan bestudeert. De eerste kan via via (bijvoorbeeld door het ontcijferen
van hiërogliefen) van alles over doel en betekenis van de Egyptische piramides te
weten komen. De vulcanoloog in spe heeft die mogelijkheid niet. Een aantal Duitse
wetenschapsfilosofen aan het einde van vorige eeuw meenden dat dit verschil dermate
fundamenteel was, dat een onderscheid gemaakt diende te worden tussen
geesteswetenschappen en natuurwetenschappen. De geesteswetenschappen houden
zich bezig met het begrijpen en interpreteren van culturele fenomenen (Verstehen),
de natuurwetenschappen met het verklaren van wetmatige natuurverschijnselen
(Erklären). Het is een heilloos onderscheid dat ook de literatuurwetenschap op een
doodlopend spoor heeft gebracht, menen Douwe Fokkema (hoogleraar in de
literatuurwetenschap in Utrecht) en Elrud Ibsch (hoogleraar in de algemene
literatuurwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam). Hun nieuwste boek
Literatuurwetenschap en cultuuroverdracht is één groot pleidooi om in de
literatuurwetenschap het hermeneutische paradigma (waarin het interpreteren van
als uniek beschouwde literaire teksten centraal staat en dat een direct uitvloeisel van
de geesteswetenschappelijke positie is) vaarwel te zeggen. In plaats daarvan zouden
literaire verschijnselen - net als in de natuurwetenschappen - verklaard dienen te
worden uit onderliggende regelmatigheden, die per definitie niet uniek van aard zijn.
Aan de hand van dit duidelijke (maar niet door iedereen omarmde) uitgangspunt
worden in Literatuurwetenschap en cultuuroverdracht de resultaten van het
literatuurwetenschappelijke onderzoek van de laatste tien jaar van een kritisch oordeel
voorzien, en wordt het wetenschappelijke koren van het hermeneutische kaf
gescheiden. Vele actuele onderwerpen (zoals het narrativisme in de historiografie,
de cultuursociologie, de canonproblematiek, het wetenschappelijke gehalte van
literaire kritiek en interpretatie, de empirische literatuurwetenschap) passeren de
revue, en wie het boek heeft uitgelezen, heeft het prettige gevoel helemaal up to date
te zijn. Dat neemt niet weg dat de lezer zich tijdens de lectuur ook wel een paar keer
achter zijn oor zal hebben gekrabd.
Niet iedereen zal bijvoorbeeld een literatuurwetenschapper met een
kankeronderzoeker willen vergelijken. Fokkema en Ibsch maken die vergelijking
wel. Wat bedoelen ze? Van een literatuurwetenschapper werd tot voor kort verwacht
dat hij met liefde en bewondering met zijn onderzoeksobject - de waardevolle literaire
tekst - in dialoog trad. Behalve dat Fokkema en Ibsch de dialoog een misleidende
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metafoor voor de omgang met literatuur vinden, betwijfelen zij ook of persoonlijke
betrokkenheid wel de meest geschikte attitude voor een literatuurwetenschapper is.
Het gevaar is allerminst denkbeeldig, zo redeneren zij, dat men zich door het aura
van het kunstwerk ertoe laat verleiden sommige onplezierige vragen maar helemaal
niet te stellen of onwelgevallige antwoorden te verdringen. ‘De vruchtbare
consequentie van een negatief affect in wetenschappelijk onderzoek kan niet geheel
worden ontkend’, merken ze fijntjes op.
Ik moest aan deze provocerende uitspraak denken, toen ik onlangs van de
kunsthistoricus E. de Jongh de Huizinga-lezing over de morele invloed van de kunst
las. Hij laat zien dat er altijd sterk is geloofd aan een morele uitwerking van het
kunstwerk op de kunstbeschouwer (een uitwerking die overigens zowel verheffend
als verloederend kon uitvallen). De Jongh gelooft helemaal niet dat kunst op dit punt
noemenswaardige effecten heeft. Hij voert weinig argumenten voor zijn eigen stel-

Vooys. Jaargang 11

110
ling aan, en veel is er over deze kwestie dan ook nog niet bekend. Wie verwacht dat
De Jongh zou pleiten voor meer wetenschappelijk onderzoek om zijn gissing te
onderbouwen, komt bedrogen uit. De Jongh: ‘Het laatste dat we zouden moeten
nastreven, is het uit de weg ruimen van de misverstanden over kunst en cultuur, want
hun nut lijkt mij onomstotelijk bewezen. Misschien is het verstandig aan het demasqué
ervan zo min mogelijk ruchtbaarheid te geven.’1. Dit is de conclusie waarin zijn
betoog uitmondt. Ongetwijfeld half ironisch bedoeld, maar toch. Het nut van
misverstanden? De Jongh's suggestie is blijkbaar ingegeven door de behoefte de
kunst tegen mogelijk ontluisterende wetenschappelijke kennis in bescherming te
nemen. Zo'n houding leidt regelrecht tot obscurantisme en staat haaks op het
‘verlichte’ wetenschappelijke ethos dat Fokkema en Ibsch op elke bladzijde van hun
boek uitdragen. Anders dan De Jongh pleiten zij er wel voor het maatschappelijk nut
van de cultuur nader te onderzoeken, al was het alleen maar vanwege het feit dat
‘zolang het mogelijke verband tussen culturele kennis en het vermogen tot adequaat
handelen niet is aangetoond, het bedrijfsleven zal blijven weigeren afgestudeerden
in de culturele vakken aan te stellen’.
Maar met die gewenste praktische inbedding van de literatuurwetenschap, belanden
we tegelijkertijd op een moeilijk punt. Fokkema en Ibsch stellen dat wetenschap zich
bezig houdt met de verklaring van feiten en van waarden, en dat zij zelf geen waarden
kan stipuleren. Een activiteit als cultuuroverdracht (waarbij op grond van normatieve
criteria een keuze wordt gemaakt tussen wat het overdragen waard is en wat niet)
kan volgens hen dan ook nooit een wetenschappelijk fundament hebben. Hetzelfde
geldt voor de cultuurkritiek. Cultuurkritiek beoefenen is het doen van een voorstel
tot verandering van de cultuur. Dit is een normatieve bezigheid en kan daarom
evenmin wetenschappelijk gerechtvaardigd worden. De scheiding tussen kennis en
normen is epistemologisch verhelderend, maar ze roept ook een niet gering praktisch
probleem op. Het actief meedenken over en deelnemen aan de cultuur wordt zo
immers een strikt buiten-wetenschappelijke bezigheid. Het betoog van Fokkema en
Ibsch krijgt op dit punt iets dubbelzinnnigs. Enerzijds lijken zij van mening dat een
wetenschapper zijn ‘waardeloze lot’ met geheven hoofd moet dragen. Distantie als
het engagement van de wetenschapper. Anderzijds proberen Fokkema en Ibsch toch
nog een wetenschappelijke vinger in de normatieve pap te krijgen door over de
mogelijkheid van een verregaande rationele legitimatie van de cultuur te speculeren.
Aan beide opties kleven mijns inziens bezwaren.
Om met de eerste optie te beginnen. Wanneer de wetenschapper zich van
waarderende uitspraken zou dienen te onthouden, dan lijkt dat te betekenen dat
cultuuroverdracht en cultuurkritiek buiten de muren van de universiteit zouden moeten
plaatsvinden. De universiteit is immers het bolwerk van de wetenschap. Amputatie
van zogenaamde onwetenschappelijke activiteiten binnen de letterenstudie lijkt echter
vanuit pragmatisch oogpunt ongewenst: er is geen instituut van gelijk prestige dat
de afgestoten taken zou kunnen overnemen. Het zou een breuk betekenen met de
lange en vruchtbare traditie van de humaniora. Het is duidelijk dat die traditie aan
een grondige herziening toe is, en even duidelijk is dat zo'n herziening niet
gemakkelijk zal zijn. De humaniora ontleenden hun prestige aan een heel specifieke
inrichting van het culturele veld, waarin de zogenaamde hogere cultuur een schier
onaantastbaar aanzien genoot. Dat is inmiddels drastisch veranderd onder invloed
van (onder meer) het overaanbod van disparate en niet-gehiërarchiseerde culturele
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produkten, de verschuiving van schrift naar beeld en de toenemende culturele
fragmentering. In de economische metaforiek van Bourdieu zou men kunnen stellen
dat de oude aandelen waarin de humaniora hun culturele kapitaal hebben belegd, op
de huidige culturele markt weinig meer waard zijn. Hoe moeilijk ook, de letterenstudie
zal moeten proberen binnen de hedendaagse situatie een relevante modus vivendi te
vinden. Het is jammer dat Fokkema en Ibsch aan de vraag hoe de ‘solvabiliteit’ van
de cultuuroverdracht-component van de letterenstudie te verhogen, weinig aandacht
schenken.
Dat brengt mij op de andere optie die de auteurs, zij het met de nodige restricties,
openhouden: te komen tot een min of meer rationele legitimatie van culturele
conventies (en in het verlengde daarvan van de cultuuroverdracht). Ze redeneren als
volgt: een specifieke culturele conventie kan een stimulerende of remmende factor
voor het functio-
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neren van een samenleving betekenen. Aangezien culturele conventies in principe
vrij gekozen kunnen worden, ligt het voor de hand de keuze van een bepaalde
conventie te laten afhangen van het feit of zo'n conventie het functioneren van een
samenleving bevordert of in de weg staat. Ik denk echter dat de mogelijkheid op die
manier een rationele legitimatie van bepaalde cultuurvormen te geven zeer beperkt
is. Functionalistische overwegingen kunnen nooit de doorslag geven bij het accepteren
of verwerpen van culturele conventies. Immers: niet alles dat soepel functioneert
hoeft om die reden aantrekkelijk te zijn. In een slavenmaatschappij kan alles heel
geolied verlopen, maar zo'n inrichting van de samenleving is daarom nog niet
wenselijk (behalve misschien voor de slavenhouders). Om de wenselijkheid van een
culturele conventie te bepalen moet men dus altijd over hiërarchisch hoger geordende
culturele waarden beschikken. Fokkema en Ibsch geven dit ook ruiterlijk toe (zie p.
152), maar wekken de indruk dat dit slechts een marginaal probleem is. Verstandige
mensen worden het wel eens over de beste conventies, zo lijken ze te denken. Er is
nog een andere reden waarom een functionalistische argumentatie als het er op
aankomt weinig gewicht in de schaal legt bij het selecteren van culturele conventies.
Bij het vorige argument ging ik er voor het gemak van uit dat het vaststellen of iets
al dan niet functioneert op zichzelf onproblematisch (dat wil zeggen: niet-normatief)
zou zijn. Maar ook dat is de vraag. Het al dan niet functioneren van een samenleving
(of willekeurig wat dan ook) kan in het geheel niet worden vastgesteld zonder daarbij
a priori bepaalde waarden in het geding te brengen. Functioneert een land in
burgeroorlog minder dan een land waar vrede en welvaart heerst? Het is (blijkbaar)
maar hoe je het wenst te bekijken, en afhankelijk van het evaluatieve raster dat wordt
gehanteerd. De wetenschap kan - en daarin hebben Fokkema en Ibsch volkomen
gelijk - bij het kiezen van een evaluatief raster niet verder helpen.
Juist vanwege (a) de relativiteit en contingentie van culturele waarden waaruit
normatieve interpretatiekaders zijn opgebouwd en (b) het centrale belang van die
kaders voor het reilen en zeilen van de samenleving, is het volgens mij belangrijk
dat de overdracht van cultuur (en de kritiek erop) op hoog intellectueel niveau blijft
gewaarborgd. En dat dan liefst een beetje in de luwte van macht (politiek) en geld
(commercie), dus aan de universiteit. Cultuuroverdracht en cultuurkritiek zijn bij
uitstek hermeneutische, zingevende activiteiten. Geen wetenschap (zoals men vroeger
meende), ook geen samenraapsel van nuttige misverstanden (zoals De Jongh meent),
maar wel een respectabele manier om de ‘conversation of mankind’ voort te zetten
(zoals Richard Rorty het formuleert). Binnen de letterenstudie zal voor een dergelijk
gesprek ruimte moeten blijven. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek zouden
zo'n gesprek moeten inspireren, niet monddood maken. En omgekeerd geldt natuurlijk
precies hetzelfde.
Met deze bespiegelingen ben ik aan de meeste onderwerpen die in het boek aan
de orde komen, nauwelijks toegekomen. Laat ik afsluiten met de opmerking dat
iedereen die geïnteresseerd is in een heldere en wel degelijk stimulerende visie op
de fundamentele vragen van de hedendaagse literatuurwetenschap, dit boek niet
ongelezen mag laten.
Frans Ruiter
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Eindnoten:
1. E. de Jongh, ‘Kunst en het vruchtbare misverstand,’ NRC/Handelsblad 12 december 1992.

Visnimfen met ronde sterke onderarmen
Willem Brakman, Een vreemde stam heeft mij geroofd. Querido, f 29,90.
Zelfs voor Willem Brakmans doen is het een merkwaardig boek, Een vreemde stam
heeft mij geroofd. Krijgt de lezer meestal wel enige bladzijden de tijd om te
acclimatiseren in Brakmans wereld, dit boek speelt zich vanaf de eerste bladzijde af
in de vreemde mythologische en ook humoristische droomwereld die kenmerkend
voor Brakmans werk is geworden. De lezer zoekt naar houvast en vindt die alleen
in de vertrouwdheid van het vreemde. Onbegrijpelijk? Het is in elk geval Brakmans
onbegrijpelijkheid.
Het verhaal wordt verteld door de hoofdpersoon Jason die, als leider der
Argonauten, met iets meer zelfvertrouwen aan zijn relaas begint dan
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Brakmans vertellers gewoonlijk doen: ‘Daar het de gewoonte is bij personen van
belang wier daden waard zijn voor het nageslacht bewaard te blijven om bij opening
van zaken aandacht te schenken aan afkomst, familie, landstreek, ouders, grootouders
en dergelijke, wil ik mij hieraan niet onttrekken, al meen ik maar weinig in dezen te
kunnen aanbieden.’ Hij is ‘geroofd’ als kind - maar in tegenstelling tot wat de
conventie wil, fantaseert Jason niet over zijn werkelijke ouders, maar over de rovers
die hem opgevoed hebben. En hoewel de feiten mager zijn (hij heeft immers ‘maar
weinig in dezen’ aan te bieden), is er de ‘niet aflatende behoefte [zich] te herinneren’
die van het geheel een spectaculair avonturenverhaal maakt. Niets minder dan een
legende, uiteindelijk.
Na geroofd te zijn, wordt Jason opgevoed door een zeeman die hem een eeuwige
liefde voor de zee meegeeft. Hij gaat een schip maken, zoekt een bemanning onder
bodybuilders, en vertrekt voor zijn queeste: de zoektocht naar het Gulden Vlies. De
wat anachronistisch aandoende motor valt al

snel uit zodat men moet terugvallen op wind en op mankracht, al gaat dat laatste niet
van harte: ‘Het vooruitzicht van roeien stemde mij somber, ik haat roeien, heb het
studenten zien doen en over de galeien gelezen. Het is een bezigheid zonder enig
licht’.
Het doel van de reis wordt merkwaardig dubbelzinnig wanneer blijkt dat Jason
het Gulden Vlies al vanaf het vertrek bij zich blijkt te hebben, in zijn rugzak. Het is
iets wat de bemanning niet mag weten omdat het demotiverend zou kunnen werken.
Jason is toch al een ongewone kapitein: steeds duiken er bemanningsleden op die hij
zich niet herinnert, dit vermoedelijk ter compensatie van het grote aantal dat tijdens
de tocht sneuvelt. Wanneer er een belegering plaatsvindt, houdt hij zich zorgvuldig
terzijde - zich daarbij beroepend op een zwakke gezondheid - en wanneer hij
aanwijzingen geeft, wordt er slecht geluisterd, en dat is maar goed ook: ‘Terwijl mijn
aanwijzingen bestonden uit de kreten bakboord en stuurboord ontstond grote
verwarring, daar ik deze begrippen
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zeer losjes hanteer’, kortom Jason is ‘een wankele stuur die het roer graag uit handen
geeft’.
Het is ook niet in de eerste plaats aan hem te danken dat men Moddergat bereikt,
de plek waar het vlies gevonden dient te worden. Daar wordt het aangeboden aan
een hereboer (die de gift niet erg serieus lijkt te nemen; hij verheugt zich vooral op
het vooruitzicht dat hij nu een kleedje heeft om z'n voeten aan te warmen). En
vervolgens wordt het gestolen, met als doel het weer mee terug te nemen naar
Zeebrugge, de plaats waar de hele onderneming begonnen was. De muiterij die kort
voor aankomst optreedt, is niet onbegrijpelijk, maar het is al te laat om de reis te
laten mislukken: Jason en de laatste getrouwen komen veilig aan in Zeebrugge. Om
dan het Gulden Vlies weer naar Moddergat te sturen.
De zoektocht naar het Gulden Vlies kan dus als volgt samengevat worden: ‘iets daar
[...] gaan halen waar het met moeite heen was gebracht’: een feit dat ‘makkelijk
ongunstig kon worden uitgelegd’ omdat het de onderneming tot een zinloze en absurde
bestempelt. De woorden ‘opdracht’ en ‘zending’ die nu en dan vallen overtuigen
niet, daarvoor zijn de ontberingen te talrijk. En volstaat het - zoals een personage ter
verdediging opmerkt - de hele tocht te zien als bewijs dat ‘Jason een man is die doet
wat hij wil en daarmee aantoont dat hij vrij is’?
Als ze door de goden gezonden zijn, en dus instemming hebben ‘in de hoogste
kringen’, waarom ondergaan Jason en zijn mannen dan al die gevaren? Loutering?
Ontwikkeling? Of is het toch gewoon vanwege een goed verhaal: ‘Ik kwam tot geen
andere slotsom dan dat een fijn afgestemd vormgevoel wat de ontwikkeling van het
geheel betrof hiervoor verantwoordelijk was’.
De reis is doorspekt met avonturen, het meest sprookjesachtige jongensboek niet
onwaardig. Zo begint het tweede deel van het boek, prachtig stemmig: ‘we
realiseerden ons dat we veel achter ons hadden en nog veel avontuurlijks dat ons
wachtte en dit gevoegd bij een wolkeloze hemel zoals die maar zelden voorkomt en
dicht om het schip helder groen water, wat nog zeldzamer is, deed de stemming aan
boord stijgen.’
Elk stadium van de reis is een queeste op zich, elke opdracht blijkt de aanleiding
tot een initiatierite te zijn. Overal worden veldslagen geleverd en de vallen waarin
een avonturier kan trappen zijn talloos (‘ik [...] werd naar goed en oud gebruik van
achteren op het hoofd geslagen’). Alles wat gebeurt, krijgt een mythologische
verdieping en zo ziet de kleine Jason schooljuffrouwen als ‘Visnimfen [...], adem
benemende vrouwen met ronde sterke onderarmen, die op een of andere wijze het
deinen van de grote zee in hun gang hadden opgenomen’.
Onderarmen... het is dus niet alleen de Griekse mythologie, maar ook Brakmans
persoonlijke mythologie uit welke de reis is samengesteld. De twee zijn grondig
vermengd: een zondagmiddagbezoek aan een tante wordt uitvergroot tot het
raadplegen van een orakel; de in Brakmans oeuvre steeds terugkerende oom Arie
Loof is in dit boek aanwezig als priester die een wit ram offert om regen te krijgen.
Daarbij is dit keer de Griekse kant van de mythologie heel nadrukkelijk aanwezig.
Er zijn talloze symboolzwangere namen, mythologische betekenissen en
achtergronden, De legende van de Argonauten speelt een grote rol bij de
betekenisvorming. Steeds vinden er weer nieuwe veldslagen plaats, worden er andere
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goden aanbeden, zijn er profetieën waarnaar maar beter geluisterd kan worden, en
verschijnen er nieuwe personages met betekenisvolle namen. De context lijkt topzwaar
te worden, maar dat is slechts op het eerste gezicht waar: wat er in Een vreemde stam
heeft mij geroofd gebeurt, is precies wat er in de loop der tijden met de legende van
de Argonauten is gebeurd. Het verhaal is uitgedijd, onderdelen van de reis worden
mythes op zich: wat Brakman laat zien, is hoe mythes onstaan uit verhalen.
Het slot is, zoals vaker bij Brakman, van een eenvoud die helderheid suggereert
zonder verduidelijkend te zijn, omdat het in eerste instantie weinig met de rest van
de roman te maken lijkt te hebben.
Jason vertelt kort wat er met de personages en het Vlies gebeurd is en zoekt dan
vrouw Boender op, niet alleen het orakel dat hem zijn avonturen voorzegd had, maar
ook de vrouw die hem vóór de reis heeft rondgeleid in het ‘geheime hol’ in de duinen
bij Scheveningen. Díe terugkeer lijkt het eigenlijke doel van de queeste te zijn
geweest, ‘ik
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[reisde] mijn verleden tegemoet om mij ten slotte als de thuiskomende te hervinden’,
besluit de roman. De persoonlijke mythologie lijkt het dan uiteindelijk toch net van
de ‘mythische mythologie’ gewonnen te hebben. Wat rest is slechts de vertrouwde
stilte na het verhaal waarin zowel de luisteraar als de verteller zich kunnen hervinden.
Bertram Mourits

Kome er properheid
Ronald Giphart, Giph. Nijgh en Van Ditmar, 1993, f 29,90.
‘Ik heb je al eens eerder geschreven over Jeroen Brouwers. Als ik in iemand geloofd
heb, dan is het wel in hem.’
Deze zinnen zijn te vinden in Giph, de onlangs verschenen tweede roman van de
Utrechtse schrijver Ronald Giphart. Giphart debuteerde vorig jaar met Ik ook van
jou, een vlot en aanstekelijk verslag van een kanotocht die de hoofdpersoon Ronald
maakt om zijn eerste grote liefde, de femme fatale Reza, te vergeten. In dit debuut
was de geest van Jeroen Brouwers inderdaad zeer nadrukkelijk aanwezig. De stijl
toonde duidelijk verwantschap met vooral Brouwers' latere werk (Winterlicht, De
zondvloed), bovendien ging de hoofdpersoon ondanks zijn jeugdige branie de
Literatuur en de Liefde met dezelfde vastberadenheid en dezelfde ernst te lijf als veel
van Brouwers' alter ego's. Ik ook van jou leek dan ook geschreven door het lieve
zoontje van Brouwers.
Aan deze familieband maakt Giphart met Giph nu radicaal een einde. Als een
baldadige puber keert hij zich in zijn tweede roman juist tegen zijn literaire vader.
Giph kan ronduit worden beschouwd als een afrekening met Jeroen Brouwers, in
feite is het één grote aanval op datgene wat Brouwers vroeger bij uitstek voor Giphart
vertegenwoordigde, namelijk: bezieling, roeping, ernst. In Giph wordt een nieuw
soort geloof gepredikt, en wel Leukheid. Alleen wanneer iets Leuk is, is het de moeite
waard, voor de rest moet er gewoon niet worden gezeurd. Zo luidt de boodschap die
Giphart in Giph uitdraagt.
Giph is vooral Leuk bedoeld. In tegenstelling tot Ik ook van jou kent het boek geen
duidelijk verhaal, er is eerder sprake van een grof raamwerk waarbinnen zoveel
mogelijk Leuke gebeurtenissen zijn gesitueerd. In elf brieven aan een niet bij naam
genoemde vriend doet de hoofdpersoon Giph (door zijn vrienden ook ‘Sexgiph’
genoemd) verslag van acht maanden uit zijn leven. Hoofdzakelijk speelt dit leven
zich af in het Utrechtse studentenmilieu, maar er zijn kleine uitstapjes naar
Zwitserland, de Ardennen, Limburg en het Boekenbal in Amsterdam. Overigens
maakt het weinig uit waar de gebeurtenissen plaatsvinden, want overal waar Giph
en zijn ‘literatuurmusketiers’ Thijm en Monk verschijnen, gebeurt hetzelfde: er wordt
gepraat over neuken, er wordt geneukt en er wordt nagepraat over neuken. En er
wordt natuurlijk Leuk gedaan.
Er is slechts een dun rood draadje te bespeuren, namelijk een bizarre menage-a-trois
waarin Giph gaandeweg het boek in verzeild raakt. Eerst krijgt hij een verhouding
met de elf jaar oudere Freanne, de eigenaresse van de Utrechtse uitgeverij Sub Rosa,
en vervolgens ook nog eens met haar dochter Noëlle, die weer negen jaar jonger is
dan Giph. Deze onmogelijke situatie eindigt tijdens een tuinfeest in een totaal bezopen
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sexorgie, waarvan Giph na afloop denkt: ‘Onmiddellijk kromp ik ineen van een
allesoverheersende afschuw. Paipi, neuki, echte vieze gore grotemensenseks,
gadsamme.’ De beide vrouwen denken er waarschijnlijk precies zo over, want na
die nacht laten ze hem vallen als een baksteen. Net zoals overigens de andere vrienden
van Giph. Aan het einde van Giph is hij door iedereen in de steek gelaten en als hij
vraagt waarom, luidt het minachtende antwoord: ‘Jij bent gewoon zoals je bent.’
Dit laatste lijkt misschien een magere verklaring, maar voor de lezer die al
tweehonderd pagina's Giph achter de rug heeft is het meer dan voldoende. Hij of zij
weet namelijk ‘wie de neuk’ Giph is: een hopeloos arrogante, geborneerde en
egostische aansteller die je inderdaad maar beter links kunt laten liggen. Wat te
denken van: ‘Mijn perceptie van de wereld ziet er als volgt uit: ik mag alles en de
rest van de wereld mag niets.’ Of: ‘Mijn probleem is waarschijnlijk dat ik zo volmaakt
tevreden ben met mezelf. Ik hou van mezelf, en dat is eerlijk gemeend. Ik krijg
voortdurend hartaanvallen van het lachen om mezelf.’ Uitspraken als deze zijn
schering en inslag in de roman. Giph is behept
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met een grenzeloos vertrouwen in eigen superioriteit, op grond waarvan hij zich
kennelijk bevoegd acht alles en iedereen af te kraken: van kerstversiering tot het
Boekenbal, van snorren tot mensen boven de dertig, van Triviant tot de Tachtigers.
Deze zelfingenomenheid is echter in hoge mate ironisch. In het dagelijks leven blijkt
Giph net zo'n stuntel als ieder ander. Zo laat hij zich bijvoorbeeld door zijn vrienden
Thijm en Monk doodleuk twee corpsmeisjes voor zijn neus wegkapen, waarna hij
weer kan treuren over de onvolkomenheid van het bestaan. Al met al is Giph dus
gewoon een tragikomisch figuur.
Tot zover is Giph inderdaad Leuk, niet meer maar ook niet minder. Giphart heeft
zeer zeker gevoel voor humor. Dat bleek vorig jaar al uit Ik ook van jou, dat blijkt
nu weer uit Giph. Sommige scénes, bijvoorbeeld die op het Boekenbal, zijn zeer
komisch en ook voor de rest is het boek vrij geestig. Wel moet worden gezegd dat
het er in tegenstelling tot Ik ook van jou soms wel erg dik bovenop ligt. Verder heeft
Giphart gekozen voor een losse, enigszins aan de stijl van Joost Zwagerman's
Gimmick! verwante stijl die afgezien van wat slordigheid op zijn tijd aangenaam
leest. Kortom, zou Giphart zich hebben beperkt tot deze vlotte en pretentieloze
beschrijving van zijn ‘groot geil gezellig feest’ dan was Giph heel aardig geweest.
Geen meesterwerk, maar gewoon Leuk.
Helaas heeft Giphart meer willen doen. Helaas heeft Giphart gemeend de jonge,
rebelse schrijver te moeten uithangen, de rebel without a cause van de Nederlandse
literatuur. Bij monde van Giph scheldt hij de gehele ‘Nederlandse Toiletteren’ de
huid vol, vele pagina's lang. Schrijvers, uitgevers, boekverkopers, recensenten,
neerlandici, hij walgt er gewoon van. ‘Weg met hen! Ik walg van alle toegevoegde
nonsens rondom het schrijven, van Het Protocol Van Heilig Ontzag.’ Op zulke
momenten is er geen sprake meer van ironie, integendeel, deze passages zijn uiterst
pathetisch en kwaadaardig. Giphart noemt namelijk man en paard en deinst er ook
niet voor terug zijn tirades te larderen met de nodige roddels. Deze misplaatste branie
geeft Giph een nogal bittere smaak. Echt Leuk is het dan al niet meer.
Maar dit alles is nog kinderspel vergeleken bij de behandeling die Jeroen Brouwers
aan het slot van Giph ten deel valt, want dat is helemaal niet Leuk meer. Brouwers
is voor Giphart simpelweg de kop van Jut van de Nederlandse literatuur. Want waarom
walgt Giphart van iedereen? Omdat iedereen altijd zo Ernstig is. En wie is zo ongeveer
de Ernstigste van allemaal? Inderdaad. Dus beschrijft Giphart in een epiloog getiteld
‘Ik ben de verhalen die ik vertel’ (citaat van Brouwers) hoe hij na jarenlang
onvoorwaardelijk trouw te zijn geweest aan de leer van ‘God, Hijgod, Jeroengod,
Godjeroenbrouwers’ gedurende één avondje stappen zijn geloof afvalt. Giphart
ontmoet Brouwers namelijk bij Sub Rosa, ze raken in gesprek, ze worden dronken
en vervolgens knapt Giphart totaal af op de melancholische sentimentaliteit die
Brouwers blijkt te kenmerken. ‘Wie de hel is deze man die het waagde wat bedoeld
was als een van de mooiste avonden van mijn leven te verpesten met een laveloze
huilbui?’ Oftewel: Brouwers heeft voor Giphart afgedaan omdat hij de
onbeschaamdheid had niet Leuk te zijn.
Zwaar teleurgesteld over zijn ervaring met Brouwers formuleert Giphart tenslotte
zijn reeds genoemde boodschap die erop neer komt dat alles Leuk moet zijn: ‘ga een
ander vervelen met je dogma's, Brouwers, alsof ik niet zelf mijn eigen dogma's kan
verzinnen, en ik heb er honderden, hoor, meneer Bralput, zo vind ik bijvoorbeeld
dat schrijven primo ten eerste en alleen maar leuk moet zijn(...).’ Tegenover de
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doctrine van de Roeping, door Brouwers gepropageerd in Winterlicht, stelt Giphart
in Giph dus de doctrine van de Leukheid. En het Leukste dat hij kan verzinnen,
werkelijk het toppunt van Leukheid is masturbatie. Dus: ‘schrijven is masturberen,
meer niet, me schrijven is me aftrekken.’ Met deze laatste poëticale uitlating neemt
Giphart wel heel ondubbelzinnig stelling tegen Jeroen Brouwers. Want wie heeft
zich ooit buitengewoon Ernstig tegen dergelijk ‘masturbantenproza’ teweer gesteld
en geroepen om nieuwe properheid en nieuwe schoonheid in de Nederlandse letteren?
Juist.
Arthur Frieswijk
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De literatuur staat tussen ons in
Frida Vogels, De harde kern. Amsterdam, 1992. G.A. van Oorschot, f 95,(gebonden f 115,-)
Het gebeurt niet vaak dat er een debuut verschijnt van ruim achthonderd bladzijden.
Daar moet haast wel iets bijzonders mee aan de hand zijn. En inderdaad, De harde
kern is niet zomaar een boek. Dit blijkt al uit de ‘buikband’ die de uitgever er omheen
heeft gedaan, met daarop de wervende tekst: ‘Het romandebuut van “Henriette” uit
Bij nader inzien.’ Voor lezers die nu nog steeds in het duister tasten even een korte
inhoud van het voorafgaande. Bij nader inzien is een roman van J.J. Voskuil over
een groepje studenten Nederlands uit het eind van de jaren '40 begin '50. Beter bekend
is waarschijnlijk de televisiebewerking ervan, die enige tijd geleden door de VPRO
werd uitgezonden. Zowel in het boek als in de film wordt heel wat afgepraat over
zaken als politiek, literatuur, vriendschap, enzovoorts. Een van die studenten is de
hypergevoelige en intelligente Henriette, die nogal opvalt temidden van het praatgrage
gezelschap, omdat ze zelden iets zegt en haar zinnen vaak niet afmaakt.
De schrijfster van De harde kern, Frida Vogels, stond model voor deze Henriette.
Uit De harde kern blijkt dat de hoofdpersoon, Berta Mees, veel wegheeft van haar
geestelijke moeder. Ze zijn bijvoorbeeld allebei vertaalster uit het Italiaans en men
hoeft nauwelijks te hebben schoolgegaan om het naamgrapje te doorzien:
Vogels=Mees. De verleiding is groot om De harde kern en Bij nader inzien naast
elkaar te leggen en op zoek te gaan naar de overeenkomsten. Ik zal eerst in het kort
iets over deze overeenkomsten melden, daarna bespreek ik De harde kern als een
zelfstandig werk, omdat het als zodanig zeker de moeite waard is.
Frida Vogels heeft een kleine dertig jaar gewerkt aan De harde kern. Ongeveer
dertig jaar geleden - dus zo rond de tijd dat Vogels aan haar boek moet zijn begonnen
- verscheen de eerste druk van Bij nader inzien, een boek dat zowel qua vorm als
qua inhoud op De harde kern lijkt. Vogels en Voskuil kennen elkaar al sinds hun
studietijd en zullen, net als de studenten in Voskuils boek, elkaar wel eens wat van
hun eigen werk hebben laten lezen. Deze vriendschap kan een verklaring zijn voor
de overeenkomsten tussen beide boeken.
Vogels is net als Voskuil een observator, ze analyseert haar personages niet zozeer,
maar ze portretteert ze eerder door nauwgezet en onvermoeibaar verslag te doen van
hun talloze gesprekken, handelingen, wandelingen en houdingen. Beide schrijvers
zijn sobere stilisten, die over het algemeen korte en eenvoudige, maar doeltreffende
zinnen formuleren. Opvallend is ook een vrijwel totale afwezigheid van beeldspraak,
hetgeen bijdraagt aan de soberheid van het boek. Er wordt zelfs nauwelijks iets over
het uiterlijk van de personages gezegd. Deze soberheid is geen zwakte, maar juist
een kracht: men wordt niet afgeleid door bloemrijk proza, maar met de neus op de
feiten gedrukt. De spaarzaamheid die stilistisch aan de dag wordt gelegd, wordt
gecompenseerd door het grote aantal minutieuze observaties, dat de lezer zeer
betrokken doet zijn bij de personages, hem als het ware met huid en haar het boek
in sleept. Een triviale overeenkomst is dat er in beide boeken enorm veel gerookt
wordt, tot je het er bijna benauwd van krijgt, maar dat zal samenhangen met
toenmalige zeden en gewoonten. Daarnaast maakt Vogels net als Voskuil bijzonder
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graag gebruik van het inmiddels verouderde jongerenwoord ‘mieters’, wat op den
duur enigszins irritant wordt.
Meer inhoudelijk zijn Voskuil en Vogels geïnteresseerd in kwesties als vriend
versus vijand, trouw versus verraad, oprechtheid versus gemaaktheid, solidariteit,
integriteit. Het is belangrijk dat je in moreel opzicht aan de ‘goede kant’ staat, dat je
staat voor wat je zegt en dat je trouw bent aan je vrienden, zonder jezelf ontrouw te
worden. Er is nog veel meer te zeggen over beide boeken, maar dat zou een artikel
op zich worden.
De harde kern bestaat uit twee delen, te weten ‘Kanker’ en ‘De naakte waarheid’.
‘Kanker’ begint in 1960, hetgeen af te leiden valt uit een opmerking over de
Olympische Spelen, die dat jaar in Rome worden gehouden. Berta Mees is al een
paar jaar getrouwd met de Italiaan Stefano De Vincenzo, die als ingenieur werkzaam
is in hun woonplaats Bologna. Het is niet precies duidelijk wat Berta doet; ergens is
sprake van vertaalwerk. Het verhaal wordt verteld in de derde persoon en slechts af
en toe krijgen we via een monologue intérieur een kijkje in Berta's gedachten, die
nogal verward zijn. Hoewel er in het verhaal weinig wordt gezegd over
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haar huwelijk met Stefano, blijkt uit kleine details dat dat niet erg veel voorstelt.
Het verhaal lijkt te draaien om oom Mario, de pater familias van de familie De
Vincenzo. Hij heeft de opvoeding en de opleiding van Stefano bekostigd en is diens
favoriete oom. Als het verhaal begint, blijkt hij kanker te hebben. Hij ligt in het
ziekenhuis en lijkt te zijn opgegeven, maar zijn familie doet tegenover hem alsof hij
er wel weer bovenop zal komen, hetgeen Berta een doorn in het oog is. Ze vindt dat
hij niet voor de gek mag worden gehouden, maar Stefano is het eens met zijn familie.
Oom Mario's ziekte is aanleiding voor het oplaaien van oude familievetes, vooral
over de erfenis, en stelt ook de positie van oom Mario's nogal egocentrische concubine
mevrouw Leonetti ter discussie. Aanvankelijk kiest Berta partij voor haar en tegen
Stefano's familie, die het eigenlijk maar niets vindt dat mevrouw Leonetti - een
getrouwde vrouw - samenwoont met oom Mario. Berta maakt zichzelf wijs dat ze
het doet omdat mevrouw Leonetti, net zoals zijzelf, een vreemde eend in de bijt is,
dat wil zeggen in de familie de Vincenzo. Later denkt Berta dat ze via mevrouw
Leonetti eigenlijk oom Mario steunt, omdat deze niet goed meer in staat is om zijn
vriendin tegen de familie te verdedigen, maar tenslotte beseft ze dat het allemaal om
Stefano gaat. Uit een poging tot solidariteit met hem helpt ze oom Mario.
Uit ‘De naakte waarheid’ blijkt dat Berta ‘De harde kern’ zelf geschreven heeft
en dat het boek bedoeld is voor Stefano. Ze heeft het gevoel dat hij een verkeerd
beeld van haar heeft en wil dit corrigeren. Vier jaar lang heeft ze aan het boek gewerkt
en vier jaar lang heeft ze er hoop uit geput. De teleurstelling is dan ook groot als
blijkt dat Stefano het verhaal slechts ziet als een kroniek van zijn familie.
Omdat ze het boek ook voor haar Nederlandse vrienden Jacob en Wiesje heeft
geschreven, laat ze het hun lezen als ze weer in Nederland is; ze heeft daar nog steeds
een kamer heeft. Jacob zegt: ‘het is zo'n haarscherp portret van jezelf [...] Het is een
verhaal over solidariteit. Het is een krampachtige poging tot solidariteit met Stefano,
maar op een terrein dat zozeer niet het jouwe is, dat die solidariteit verraad aan jezelf
wordt.’ Hij vindt het ‘mieters’. Berta is blij met zijn oordeel, maar weet niet goed
wat ze ermee aan moet. Wiesje vindt dat ze het moet publiceren, maar Berta zegt dat
ze het alleen voor Stefano en hen heeft geschreven. Wiesje begrijpt dat niet: ‘Ik zou
mijn stem willen doen horen in de wereld.’
De relatie tussen Stefano en Berta wordt steeds slechter, wat zich onder meer uit
in hun seksleven. Als ze net in bed liggen, vraagt Stefano soms of ze bij hem komt,
maar elke keer draait het uit op iets wat men paradoxaal zou kunnen aanduiden als
‘verkrachting met toestemming van het slachtoffer’. Berta kan zich tijdens de ‘daad’
noch in seksueel, noch in emotioneel opzicht geven, voor zover het laatste al niet
inherent is aan het eerste. Af en toe spreekt ze Stefano aan op zijn mening over
‘Kanker’, maar hij kan er geen portret van haarzelf in zien. Aan het einde van het
boek ziet ze in dat ze met Stefano moet breken, omdat ze zowel zichzelf als hem
voor de gek houdt.
Ook als het om politieke zaken gaat, vindt Berta het moeilijk om een positie te
bepalen en op basis daarvan in actie te komen. Vanuit Italië begint Berta een verwarde
briefwisseling met Jacob en Wiesje, waarin ze ook Stefano betrekt. Aanleiding is de
toenemende politieke onrust in de wereld. We bevinden ons inmiddels in de tweede
helft van de jaren '60; mensen gaan de straat op om onder andere tegen het
Amerikaanse militaire ingrijpen in Vietnam te protesteren. Wiesje is zeer begaan
met allerlei acties en sleept Jacob daar tegen wil en dank in mee. Berta voelt zich
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schuldig tegenover Wiesje dat ze zelf niet de straat op gaat om te protesteren of
petities ondertekent, maar ze kan het eenvoudig niet. Stefano is juist vóór de
Amerikaanse interventie, omdat hij tegen de communisten is. Deze mening brieft ze
weer door aan Wiesje, die boos wordt op Stefano. Berta schippert heen en weer
tussen beide standpunten.
Het gevolg hiervan is dat ze ruzie krijgt met Stefano en Wiesje, die haar een lakse
houding verwijten. Overigens worden zowel Stefano als Wiesje beschreven als
personen die vrij snel een onwankelbare mening hebben over de dingen, hetgeen
samenhangt met de nogal ongenuanceerde, haast clichématige manier waarop ze
over de wereld denken. Dat ze op die wijze tot tegengestelde standpunten komen is
ironisch, maar doet niets af aan deze constatering. Grappig is dat Jacob en Berta, in
tegenstelling tot hun partners, juist onzeker zijn, oog hebben voor haarfijne nuances,
en zich
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niet gauw bij iets zullen aansluiten. Al is Jacob nog wel geneigd zich soms door
Wiesjes enthousiasme te laten overhalen.
Berta verklaart later tegenover Jacob en Wiesje: ‘Die hele briefwisseling met jullie
was dus eigenlijk een omtrekkende beweging. Ik wilde Stefano vanuit onverwachte
posities bestoken. Maar een succes werd het niet, want in werkelijkheid bestaat dat
natuurlijk niet, dat je je leven met superieure krijgslisten bestuurt.’ Hier is dus opnieuw
sprake van een poging om Stefano uit zijn tent te lokken, waardoor Berta probeert
haar verhouding tot hem te bepalen.
Uit het bovenstaande blijkt dat ook ‘De naakte waarheid’ in feite over solidariteit
gaat. Over de onmacht van Berta om solidair te zijn met iets of iemand, terwijl ze
daar juist zo'n grote behoefte aan heeft. Bij vrijwel alles vraagt ze zich af waar ze
staat, óf ze wel ergens staat. Niets is vanzelfsprekend. Berta let continu op zichzelf,
hetgeen tot een voortdurend gespannen houding leidt. Zo nu en dan heeft ze hooguit
de illusie dat ze achter een idee of een persoon staat en een duidelijke mening heeft,
maar nog vaker wordt haar houding bepaald door een recalcitrante reactie op personen
en andermans ideeën.
Op het moment dat Berta haar gevoelens jegens iets onder woorden tracht te
brengen, slaat de onzekerheid meteen weer toe. Ze gaat twijfelen aan de woorden
die ze zojuist heeft uitgesproken of op papier heeft gezet, en daarmee aan de
oprechtheid van haar gevoelens. Vaak omdat het allemaal veel te mooi klinkt, te
rond, te literair en daarmee onecht. Haar zwijgzaamheid komt dan ook voort uit een
drang haar gedachten perfect te verwoorden; ze denkt lang na over de juiste
formulering. En als ze niets wezenlijks te zeggen heeft, moet ze van zichzelf haar
mond houden. Maar als ze zich niet op haar gemak voelt, heeft ze soms juist de
neiging om als een bezetene te gaan babbelen en kan ze zichzelf niet meer het zwijgen
opleggen. De genadeloze wijze waarop Berta zichzelf observeert doet je soms de
rillingen over de rug lopen.
Opvallend is dat zij over het algemeen haar toevlucht neemt tot het geschreven
woord als ze haar positie, of gebrek aan positie aan Stefano of haar vrienden wil
verklaren. Blijkbaar wantrouwt ze dat als medium minder dan het gesproken woord.
Het duidelijkst blijkt dit natuurlijk uit het feit dat ze ‘Kanker’ heeft geschreven als
een soort verklaring voor Stefano, maar opmerkelijk is ook een ontboezeming die
ergens tegen het eind van het boek wordt gedaan. Ze denkt dan terug aan het begin
van haar relatie met Stefano. Al vrij snel zegt ze tegen hem dat de literatuur tussen
hen in staat, omdat ze haar ziel aan de literatuur heeft verkocht. Ze schrijft hem een
briefje waarin staat dat ze nooit van hem zal kunnen houden en dat het huwelijk van
haar ouders om die reden ook is mislukt. Maar Stefano zet door en om zijn geluk
niet te frustreren en omdat ze hoopt dat ze toch zal veranderen, meer van zichzelf
zal kunnen geven, trouwt ze met hem.
In het verlengde hiervan is het niet zo vreemd dat Berta het idee krijgt om opnieuw
een boek te gaan schrijven, ditmaal voor zichzelf, als toevlucht, maar vooral om uit
te zoeken hoe het allemaal zo gekomen is. Want het is duidelijk dat haar relatie tot
haar ouders iets met haar huidige chaotische gevoelsleven te maken heeft. Regelmatig
moet ze aan hen denken en op die momenten heeft ze het gevoel dat ze te kort is
geschoten. Het huwelijk van haar ouders was slecht en haar moeder drukte haar op
het hart om het beter te doen. Inmiddels is haar moeder overleden en is Berta's vader,
die erg tegen haar opziet, maar met wie ze een slecht contact heeft, hertrouwd. Ze
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verwijt hem dat hij het verleden ontkent, dat hij haar eigen moeder doodzwijgt. Met
haar broer Thijs heeft ze helemaal geen contact meer. ‘Ik wist het al zo lang, dat ik
ooit rekenschap zou moeten geven van wat er vroeger, vóór Stefano, was gebeurd.
Nu scheen het ogenblik daartoe gekomen.’
Het curieuze feit doet zich voor, dat ‘Kanker’ nu toch is verschenen, ondanks de
aanvankelijke mening van Berta dat het niet geschikt was voor publikatie. Dit werpt
en passant een aardige filosofische kluif op, waarin ik mij niet te veel zal vastbijten:
als een personage uit een boek een verhaal heeft geschreven dat ook werkelijk wordt
uitgegeven, is dat personage dan eigenlijk nog wel fictief? Een tweede kluif is intussen
de vraag wie nu eigenlijk de auteur is van ‘De naakte waarheid’. Dit boek is duidelijk
niet de ‘rekenschap’ waarvan hierboven sprake was en bevindt zich derhalve ergens
in het luchtledige tussen ‘Kanker’ en het nog te schrijven verhaal van Berta, dat ons
in het colofon wordt beloofd door Van Oorschot.

Vooys. Jaargang 11

119
Wie ‘De naakte waarheid’ ook geschreven heeft (misschien blijkt dat in een later
stadium toch weer Berta te zijn), het lijkt me in elk geval waarschijnlijk dat dit verhaal
de publikatie van ‘Kanker’ mogelijk heeft gemaakt. Het dient als een soort exegese
ervan en is er tevens een vervolg op. Uit het verhaal wordt duidelijk hoe men ‘Kanker’
kan lezen en vooral hoe de schrijfster zelf vindt dat men - in casu Stefano, Jacob en
Wiesje - het eigenlijk moet lezen: namelijk als zelfportret. ‘De naakte waarheid’
plaatst dit zelfportret in een breder kader. Het thema blijft hetzelfde, maar wordt
verder uitgewerkt, onder andere in de vorm van de politieke discussies. Berta krijgt
ook meer achtergrond; we komen het een en ander te weten over haar verleden. Jacob
en Wiesje zijn betere, meer vertrouwde tegenspelers dan Stefano's familie. Een groot
verschil is ook dat we de wereld nu door Berta's ogen zien.
Het is tenslotte nog maar de vraag of Berta veel zal opschieten met haar nieuwe
verhaal, gezien haar scepsis ten aanzien van het geschreven woord. Wat ze tegen
Stefano heeft gezegd geldt vermoedelijk in het algemeen: de literatuur staat tussen
Berta en de anderen in, omdat taal domweg niet eenduidig is en ontoereikend, of de
dingen mooier maakt dan ze zijn. Het is ironisch dat Berta tijdens haar crisis weer
toevlucht neemt tot het medium dat haar juist van de wereld heeft weerhouden.
Weliswaar schrijft ze het nieuwe boek voor zichzelf, maar de vraag blijft of de
literatuur ook niet tussen Berta en haar eigen gevoelens in zal (blijven) staan. Ze
heeft weinig keus: ze heeft haar ziel immers verkocht aan de literatuur en kan niet
anders.
Henk Hardeman
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Vooys intermedialiteit
[aankondiging]
De laatste jaren is in de beeldende kunst ‘video art’ zeer in opkomst. Kunstenaars
als Bruce Nauman, Gary Hill, Dara Birnbaum en vele anderen willen door middel
van de ‘video art’ de toeschouwer een mix van disciplines laten zien. De ‘video art’
is een mengeling van kunst, wetenschap, technologie, geluid, politiek en massamedia.
De toeschouwer krijgt niet alleen een schilderij te zien, maar een bewegend beeld
en geluid. Op deze wijze wordt de toeschouwer op een andere manier geconfronteerd
met een kunstwerk.
De vraag die Vooys aan de orde wil stellen in het themanummer van dit jaar, is de
rol van de verschillende kunstdisciplines en de media in de literatuur. Is de rol van
kunstdisciplines in de literatuur veranderd in de laatste twintig of dertig jaar? En wat
heeft de opkomst van de media betekend voor literaire weken?
Deze vragen wil Vooys in de nummers 3 en 4 aan de orde stellen. Het
dubbelnummer bestaat uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte vormt een algemeen
kader. Het is de bedoeling dat in dit gedeelte ingegaan zal worden op kunstdisciplines
in het algemene, de media en het esthetisch genot. Tevens is er ruimte voor de rol
van intermedialiteit in verschillende kunstuitingen. In het tweede gedeelte zal het
accent liggen op andere media in literaire werken en/of bij auteurs.
Ideeën en uitwerkingen zijn van harte welkom.
Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met:
Toef Jager: 030-713494
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Lacrimae Christi
P.L. Wentzel
De bloemen stonden rechtop, Fred had ze zo gerangschikt, dat was leuk voor z'n
vrouw als ze thuiskwam. Bloemen houden van mensen. Nou daar wist Fred niks van.
Hij wist wel dat Alice dol op bloemen was.
Hij ruimde de rommel van het aanrecht. De afvalresten van de bloemen in de
groene container, het papier en het plastic in de grijze container. Hij had gestofzuigd,
de ramen gezeemd, ze kon tevreden zijn. Wat meer kon hij doen, misschien
thuisblijven vanavond.
De koffie smaakte niet voor het eten, hij had het eten al opgezet, en voor een pilsje
was het nog te vroeg. Al dat gezeur over alcohol en ‘drink met je maten.’ Hij wist
dondersgoed hoeveel hij kon hebben en hij dronk nooit te veel, maar Alice hield er
niet van. Als ze thuiskwam en er stond een pilsje, sigaretje erbij, zei ze ‘zit je nu
alweer aan het bier?,’ hoe vaak hij haar ook vertelde dat het hem ontspande. Het
ritueel werd altijd verstoord door het idee ‘dat het wel een bruine kroeg leek.’ En
eerder een pilsje nemen, dan kwam het werk niet klaar. Zo'n huishouden liep nou
eenmaal niet vanzelf. Dus nam hij geen bier, maar pas 's avonds als zij ook nam.
Hij moest weg vanavond, ze hadden er genoeg woorden over vuil gemaakt, maar
afspraak was afspraak. Dit was zijn avond, daar viel niet aan te tornen. Ze kon hoog
springen, laag springen: op dinsdag ging hij uit.
Het huis had een koperen trekbel, die je tot ver in de lange gang hoorde rinkelen. Na
even gewacht te hebben deed er een dame open. Hij had een blik op de gracht
geworpen, toch altijd een beetje zenuwachtig. Het winterlicht bestond uit stadslichten
die in een heimelijk duister spiegelachtig op het water geworpen werden. De oude
boom wat vertrokken voor het huis, alsof hij reumatiek had. Een tak gevormd als
een arm die hij pijnlijk in z'n rug hield.
Hij hing z'n kleren aan een knaapje en ging de sauna binnen. Hij hield zich aan de
afgemeten tijden, die op schema's overal aan de wand hingen. Na het dompelbad
rusten, handdoek om z'n onderlijf. Twintig minuten, daarna ging hij naar de kamer
apart. Een mooie Japanse hielp hem verder met uitkleden.
Het is altijd een heel gedoe om je uit zo'n lichaam te wurmen. Met haar zacht
strelende handen lukte het hem bijna altijd als vanzelf.
Hij voelde hoe hij eruit glipte en het lichaam als een natte handdoek bij de Japanse
achterliet, die het opraapte en in de kast hing. Hij zweefde vrij, op het koord na dat
hem met z'n lichaam verbond, zoals een halsband de eigenaar met de hond, alleen
etherischer. Een draad die heel zou blijven, als je er maar geen gekke dingen mee
deed, zoals rukken en trekken. Het was de Spirit die je bewoog en daar moest je niet
tegenin gaan. Brak hij, dan was je er geweest. Een algehele vrijheid is niets voor de
mens, omdat je ergens, overal, altijd tegen jezelf oploopt, hoe en waar dan ook.
Fred had een goed zicht. Z'n vrouw zat televisie te kijken, hij dacht ‘kijk jij maar
lekker televisie meisje, je hebt hard gewerkt.’ Hij tikte haar even op de schouder,
zodat ze opkeek, maar niet voor lang, want Derrick was spannend. Fred ging er
vandoor. Hij had meer te doen dan z'n vrouw plagen.
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Hij zag meer dan goed voor hem was, dat kon hij doen, de ruimte kende geen
geheimen, hij voelde er zich als een vis in het water, maar je moet niet alles weten,
je moet niet alles willen zien, je moet niet te veel willen. Hij had zich met echtelijke
ruzies bemoeid, als man en vrouw op tilt met borden gingen gooien. Hij had zonder
dat iemand daar de hand in leek te hebben schilderijen van de muur doen vallen,
koelkasten omgegooid. Tot de verbaasde echtelieden de handen ineen geslagen
hadden en zich afvroegen wat dit nu allemaal was, uiteindelijk zich met een kus
verenigend.
Toen ook was het vallen van apparatuur, schilderijen, lampen die omvielen, van
de muur vielen, gestopt. Hij had z'n lol gehad en men was tevreden. Hij was daar
wel te lang mee doorgegaan, zoals een pyromaan een vuurtje opstookt tot een vuur.
Totdat de Spirit hem had gezegd, te verstaan had gegeven, dat hij zich in het vervolg
verre moest houden van gooi- en smijtwerk. Anderen zouden dat wel voor hem doen
voortaan.
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Het was niet zo dat je onbemiddeld bleef bij dit werk, je hoefde maar naar de
bankrekening te kijken. Duizend gulden voor een avondje met een blinde stappen,
zodat die ook eens aan z'n lol kwam en niet in zeven sloten tegelijk liep. Driehonderd
gulden, de tranen van een vrouw drogen die verdriet had. Hij moest er nog eens heen,
want het verdriet zat diep. Ze trokken ook wel eens geld van z'n rekening af, zoals
met die borden, toen hij niet meer kon stoppen, misbruik gemaakt had van z'n vrijheid.
Het speelse gemak waarmee hij alles kon, was nog geen uitnodiging om werkelijk
alles te doen. Niet dat ze streng waren, je kon gerust een geintje uithalen, maar
bepaalde zaken moet je nu eenmaal in hun waarde laten. Anders eindigt alles in het
niets en is er nergens meer een peil op te trekken. Orde moet er zijn.
Vanavond ging hij ver van huis. De reisduur was dan wel kort, een gedachte bracht
je alleen al ergens, maar Rusland, het land waar hij terecht kwam, was toch niet naast
de deur. Rusland, je kon er veel over zeggen, maar hij hield zich wijselijk op de
achtergrond.
Langs de weg stond een kribbe, ‘net iets voor het kindeke Jezus’, dacht Fred bij
zichzelf. Hij was in de buurt van Valdaj, het stond op een plaatsnamenbord tenminste,
in de buurt van een meer. Het plaatsje was ingesneeuwd door de zware sneeuwval
en men leed honger. Hij kon helpen door de juiste gedachte in mensen te brengen,
zoals bij een vrekkige boer die al het eten voor zichzelf hield. Hoe hij dat deed? Ach,
hoe eigengereid de mens ook is soms, er is altijd wel een gaatje te vinden in zijn
pantser. Hij had vrouw en kinderen die hij met een kleine ingreep ziek liet worden,
zodat ze van de ene op de andere minuut een dokter behoefden. Het was een koud
kunstje om de dokter vervolgens te laten zeggen dat de boer ook wel eens wat meer
aan anderen mocht denken. En de boer beloofde alles toe doen, als hij zijn vrouw en
kinderen maar kon behouden. Zodat in elk geval weer een hoop mensen te eten
hadden.
Het was toch avondvullend werk geweest en toen hij bij twaalven terugkwam bij
z'n lichaam was hij vermoeid. Het ging hem niet eens zozeer om het geld dat hij
ermee verdiende, een mens moet leven en doet dat niet van de wind, vijfentwintig
mille als hij een weekje doorging in Rusland te helpen; het was eerder de bevrediging
die je ervan had. Mensen te kunnen helpen, iets voor ze te kunnen betekenen. Zodat
hij een Christusrol op zich genomen had, hoe gek dat ook klonk. Hij was lang niet
de enige die dat deed en zelf interesseerde het hem geen moer of ze dat nou Christusrol
of welke rol dan ook noemden, als hij maar iets deed waarvan hij het gevoel had dat
het zinvol was. Zoals een bakker z'n brood bakt, de fietsenmaker fietsen repareert
en de mens een duurzame zin in z'n leven heeft.
‘Hoi.’ Alice lag al in bed, hij stak z'n kop om het hoekje van de slaapkamerdeur.
Ze bromde iets terug, dat ze wilde slapen, zij moest vroeg weer op. Hij kon tot tien
uur in bed blijven liggen.
Men denkt misschien, die jongen komt wel erg makkelijk aan z'n geld, maar Fred
wist wel beter. De moeite die het kostte om in en uit z'n lichaam te stappen is te
vergelijken met een jaar werk, dus oud zou hij wel niet worden. Er zijn misschien
mensen die denken dat het net zo makkelijk is als je broek uittrekken, vergeet het
maar. Het lichaam moet worden losgelaten en aan het lichaam kleven zoveel aardse
gedachten, net als de zwaartekracht die zichzelf niet zomaar opheft.
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Het is een proces van leren, net als de junk die minstens één keer per dag een shot
nodig heeft om uit z'n bol te gaan en daar tenslotte aan kapot gaat als hij daarmee
doorgaat, zo wist Fred van de moeite die het kost om uit je lichaam te stappen. Dat
hij niet elke dag ging mag sprekend genoeg zijn. Ook al betaalden de overuren goed,
er zijn dingen die het niet waard zijn om voor geld gedaan te worden. Het leven
verliezen. Er waren mensen die daar minder zwaar aan tilden, het hoeft geen betoog
dat ze dan ook een kort leven leidden. Voor sommigen die voor het vak zieltje wilden
leven en sterven was dat geen bezwaar, kennelijk. Men wordt uiteindelijk toch weer
opgenomen in het grote algebeuren. Dat was dan ook hun credo, zoiets als sex, drugs,
rock & roll, als het maar snel, zeer hevig en intens is geweest.
Alice had begrijpelijkerwijze weinig begrip voor wat Fred deed, ze vond zijn
activiteiten maar gevaarlijk. Wat moest hij daar nou op zeggen.
‘Stel dat ze je lichaam inpikken?’
‘Dat kan niet schat, dat zit achter slot en grendel.’
‘Maar stel dat er een andere geest in je lichaam komt, die geest kan wel achter slot
en grendel.’
‘Hij komt niet weg omdat je de deur ook niet van binnenuit kan openen. De sleutel
ligt bij de conciërge.’
‘Stel dat die geest eerst die sleutel gapt.’
‘Stel dat Pasen en Pinksteren op éen dag vallen.’
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Hij werd er moe van het herhalen dat het best veilig was, maar dat hij zich ook als
een formule 1-coureur voelde. Absolute veiligheid was niet te garanderen.
Het was wel gebeurd in het verleden dat een lichaam door een andere geest werd
ingepikt. Peter had mooi het nakijken gehad toen hij bij z'n lichaam kwam. De geest
had het lichaam pas verlaten toen Peter verzekerde dat hij niks tegen de Spirit zou
zeggen. Op zulke vergrijpen staan exorbitant hoge straffen, niemand waagt ze maar
zelfs te overtreden. Eeuwig durend hellevuur en echte pijn lijden.
‘Ik heb het er niet op,’ zei Alice.
Een andere keer vroeg ze: ‘hoe komt het nou dat sommige mensen het gevoel
hebben dat ze in het verkeerde lichaam huizen?’
‘Dat heeft iets te maken met je karma, dat wat je mee moet maken.’
‘Die lichamen zijn niet gejat.’
‘Lijkt me niet waarschijnlijk nee.’
‘Wat nou als iemand de draad doorknipt die met jouw lichaam verbonden is?’
‘Dat heeft niks met knippen te maken, maar het zou niet best zijn.’ Hij zweeg en
keek haar langdurig aan, toen sloeg hij zijn ogen neer.
‘Wannneer ga je weer,’ vroeg ze angstig.
‘Dinsdag.’
‘Je gaat dus niet overwerken zoals je zei.’
‘Nee, ik moet ook een beetje aan jou denken.’
Hij kuste haar innig en diep. De zorgenrimpel van haar voorhoofd gewist.
Ze woonden in het Hanaloreplantsoen 57, twee hoog. Twee grote kamers, een
slaapkamer, douche, toilet. Een balkon aan de achterzijde; met zon. Ze keken uit op
de achterkant van de herenhuizen op de Jangracht, schuin op de achterkant van de
Jacquelinedwarsstraat en op de achterkant van de Herenmodesingel. Het plantsoen
aan de voorkant had een manshoge waterpartij, water dat uit de monden van engeltjes
kwam. Zij hadden het getroffen, zij beiden, voor geen goud zouden ze nog weg
willen, ook al konden ze goedkoper wonen.
De rust in de stad, op zo'n mooi plekje, bond hen beiden. Bovendien hadden ze
prettige buurtbewoners, die niet te min waren om elkaar te helpen. Hulp werd geboden
waar dat kon, en kon dat niet; er zijn genoeg hulpdiensten die dat wel kunnen. De
buurt had een uitstraling van aangenaam, fijn.
Fred zat voor het raam te peinzen, hij had stof afgenomen. Hij vond het prettig,
huishoudelijke karweitjes doen, het hield hem met beide benen op de grond, hij was
al genoeg een hoogvlieger. Hij zwaaide naar de oude mevrouw Tanger, die met een
stok liep, zo dapper dat ze door niets uit het veld was te slaan. De boodschappen
deed ze zelf, het huishouden deed ze nagenoeg zelf, met een flinke hulp, die in de
buurt bekend stond als hardwerkend, in meerdere huishoudens werkzaam. En het
was juist zo fijn dat bejaarden zoals zij zich in hun midden konden handhaven.
‘Ben jij daar Alice?’ Hij had haar buiten gemist, dromerig als hij was. Ze drukte
een natte kus op z'n wang, haar neus was nat. ‘We kunnen zo eten,’ zei hij. Verder
zwegen ze wat. Het was weer dinsdag.
Mevrouw Kaldoba was een bekend spiritiste, zij riep geesten op zoals een
schooljuffrouw haar kinderen, en ze wist ze te vinden ook. Fred was al eens op een
seance geweest, om uit te leggen hoe z'n werk ging. Vanavond zou hij er als geest
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verschijnen. Hij had iets met mevrouw Kaldoba of liever gezegd, zij had wat met
hem. Haar donkere ogen wilden in de waarheid dringen die hij was, hem vastzetten
op een stoel, van alle kanten bekijken, en hem het liefst nog binnenstebuiten keren
ook. Hij had een onheimelijk gevoel over haar.
In z'n lichaam op de seance had hij dat niet prettig gevonden, als geest gaan, het
gaf hem toch een onbestemd voorgevoel. Hij zei dat hij niet moest zeuren, toch
waarlijk niet voor een kleintje vervaard. En ging op weg. De sauna bracht hem op
het kookpunt van onrust en het liefst was hij helemaal niet uit z'n lichaam getreden,
als niet een plichtsbesef hem ertoe dwong. Hij kon de mensen niet laten zitten.
Hij maakte zich bekend nadat hij opgeroepen was en vertelde wat hij de vorige
keer, in levende lijve, had verteld, om de mensen de gelegenheid te geven hem te
herkennen en zich te verwonderen. Hij was de laatste van die avond. Vóór hem was
de geest van een overleden jong meisje, die haar moeder graag wilde vertellen dat
het goed met haar ging. De mond van het medium stond niet stil:
‘Moeder er was zo'n prachtige tuin met allemaal bloemen, het was helemaal niet
eng, meteen nadat ik aan de griep overleden was werd ik liefderijk opgenomen. Ik
heb opa gesproken, uw vader.
U moest de groeten van hem hebben. En er zijn hier zoveel broertjes en zusjes,
dat ik me nooit alleen voel.’
Een andere vrouw sprak met haar vader, zij had nogal wat onverwerkte gevoelens.
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‘Lieve kind, ik wil dat je gelukkig wordt, je hoeft je over mij geen zorgen te maken.’
‘Is het zo dat u moeder heeft geslagen vroeger.’
De stem van het medium zweeg, de mond bewoog, maar er kwam geen geluid uit.
‘Nou, vader?’
De aanwezigen hoorden het moeilijke slikken van een man die veel goed had
gedaan, maar ook wel eens de mist inging.
‘Je moeder en ik waren twee handen op één buik, we hielden van elkaar.’ Een
nauwelijks hoorbare zucht klonk in de ruimte. ‘En het gebeurde wel dat ik haar sloeg.
Ze heeft me altijd fair behandeld, al haalde ze soms ook het bloed onder m'n nagels
vandaan.’ Het was stil en het medium zei tegen de geest: ‘bedankt voor uw komst,
ga in vrede’, zoals ze dat bij alle geesten deed als afscheidsgroet.
Fred was aan de beurt, hij haalde wat grapjes uit met dingen verplaatsen en het
lamplicht aan en uit doen zonder dat iemand aan het lichtknopje zat. Kennelijk was
het mogelijk voor sommige geesten op aarde hun lichaam te verlaten en er in terug
te keren, zoals een ander z'n huis binnengaat, de wetenschap stond weer eens voor
niets. Men was overtuigd geraakt van z'n aanwezigheid. Bij het afscheid zei het
medium geen gedag, terwijl de aanwezigen naar huis gingen hield zij hem vast. Hij
probeerde zich los te rukken en te bevrijden, maar tevergeefs:
‘Zo jongen, nu zijn we samen alleen,’ zei mevrouw Kaldoba genoegzaam.
Het werd later en later, Alice was ongerust. Ze belde het huis op waar Fred heen
gegaan was, daar wist men ook van niks. De opdrachten liepen via de Spirit en de
Spirit zelf was niet aanwezig. Een aardbeving in Turkije, overstromingen in
Bangladesh, de uitlevering van twee Libiërs. Al de haat en het venijn in Rusland,
Joegoslavië, Birma. Er moest georganiseerd worden dat de geesten waar dan ook te
hulp schoten.
Alice werd bang. In het herenhuis hing het lichaam van Fred, maar waar was Fred
gebleven.
Mevrouw Kaldoba had een sterke geest, ze wist van afdwingen, van vasthouden, ze
wist van overtuigen. En als het haar te pas kwam, schroomde ze niet deze
eigenschappen te gebruiken. Op geesten had dat de invloed van het etherische tegen
het lichamelijke, zwak tegen sterk, ook al waren ze onbereikbaar, eenmaal binnen
haar invloedssfeer, bewust aangewend, hadden ze geen woord meer te zeggen. Ook
Fred niet, haar wil aan hem opgelegd.
Fred was van nature meegaand, vol overgave, wat hem nu gebeurde, hij had er
geen antwoord op. Het enige waaraan hij dacht, maar dat was werkelijk om voor
terug te deinzen, was moord. Een andere manier was er niet om los te komen van
deze vrouw, die zelfs in haar slaap macht over hem had omdat ze niet sliep, maar
twee uur in trance was, op deze manier aan haar slaap gekomen.
Moord was wel het allerlaatste redmiddel, er moesten toch wegen zijn. Hij brak
er zich het hoofd over, toen hem inviel: ‘de kleuren van je vijand aannemen.’ Haar
prijzen, liefhebben, doen wat ze zegt, om op het juiste moment te ontsnappen. Voor
moord had hij nergens in z'n geweten plaats, ook al werd hij duizend jaar
vastgehouden.
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‘Wat zit uw haar mooi vandaag,’ fluisterde het in haar geest. Ze keek in de spiegel
en glimlachte, ‘dank je, jongeman, ik ben de mooiste.’ Mensen zoals zij zijn ook nog
eens verschrikkelijk ijdel.
‘Wilt u koffie mevrouw?’ ‘Hoe wou je dat zetten, jongen? Ik denk niet dat je jezelf
voldoende kunt materialiseren om koffie te zetten. Je kunt misschien een heleboel,
maar niet dat.’ Het kostte zo ongelooflijk veel kracht om als geest dingen te
verplaatsen dat koffiezetten uit den boze was. Vooral ook omdat hij steeds op moest
schenken. En aanhoudende bezigheden voor een geest niet doenlijk zijn.
‘Het is wel vriendelijk aangeboden, maar je moet niet denken dat je mij kunt
lijmen. Je wilt zeker ontsnappen vriend.’
Fred hing er lusteloos bij, waar zij ging stond hij. Overal moest hij met haar naar
toe, tot het hem de strot uithing het schoothondje van mevrouw Kaldoba te zijn. Hij
moest ontsnappen, hoe dan ook. Ze had hem zo ingepalmd, door zich op hem te
concentreren en hem te integreren, dat ze zelfs een plaatsje in haar hart voor hem
had vrijgemaakt. Zo wilde zij dat hij haar liefhad, lichamelijk kon niet, maar zij vroeg
om mateloze geestelijke bevrediging. Vergelijkbaar met iemand die niet genoeg van
geld kan krijgen.
Als Fred aan Alice dacht, werd hij gek, het hele verdriet, niets kon hij haar of
iemand anders doorseinen. Een gevangene van zichzelf in het hart van mevrouw
Kaldoba, gevangene van een groter geest, kon hij maar aan moord denken. Alleen
zo zou hij haar invloed op hem ongedaan kunnen maken. Het was te gek voor
woorden.
In sprookjes rekent men genadeloos af met de
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boze stiefmoeder, desnoods op een vuurtje geroosterd, maar dit was geen sprookje.
Dit was geen werkelijkheid, dit was waanzinnig.
Mevrouw Kaldoba had een dochter uit een huwelijk, steeds als zij kwam probeerde
hij over te wippen op haar geest en als ze wegging mee de deur uit te glippen. Maar
Kaldoba was niet gek, altijd een oog op hem, een voortdurende concentratie. Als zij
ook maar even losliet, maar hij kreeg geen kans. Zo was zij ook een gevangene, de
gevangene van hem. Beheerst door de angst, wat had ze eigenlijk met hem voor?
‘Dat zal ik je precies zeggen, jongen.’ Zij was nu zover in zijn wezen gedrongen
dat zij zelfs zijn gedachten kon lezen. ‘We gaan de wereld veroveren, jij en ik.’
Ze was echt gek geworden.
‘Ik ga jou meenemen naar een plaats in het rustig Brazilië. Op een berg zullen wij
geesten om ons heen verzamelen, jij zal die geesten voor mij halen. Een Hitler, een
Goebbels, een Napoleon, Caesar. En neem Cleopatra ook maar mee, dan hebben we
meteen een dienstmaagd. Nou ja, maagd...’ Ze lachte schril, alsof er nagels over de
spiegel krasten, gek als een deur.
‘Jongen jij moet je ouwe moeder niet zo bespotten. Mijn ziel is toevallig ouder
dan de jouwe, weet je wel hoe oud mijn ziel is? Ik was de slang die Eva verleidde,
ik was de Satan die Christus in de woestijn verzocht, ik was de meedogenloze vrouw
die Jeanne d'Arc naar de brandstapel joeg. Op mij baat geen smeken, bij mij vind je
geen gehoor.’
‘Ja mevrouw,’ zei Fred gedwee, die ook niet meer wist wat hij moest zeggen.
Alice zat in de huiskamer naar het portret van haar man te kijken, tranen biggelden
over haar wangen, verdriet welde in haar op. ‘Lieve Fred, als je me hoort, hoe en
waar dan ook, laat iets van je horen. De dagen zonder jou... Ik kan niet meer werken,
ik kan niet meer eten. Help me uit die martelende onzekerheid. Help me.’ Ze keek
naar buiten in het donker, op niemand kon ze een beroep doen. De politie kon ze niet
inschakelen, die zou denken dat ze gek was met haar verhaal. De Spirit zelf
aanspreken, de Spirit was er niet. Het huis waar zijn lichaam hing verantwoordelijk
stellen, verantwoordelijk stellen waarvoor, er was alleen een lichaam, verder niets.
Dat ze hem vermoord hadden, waren daar sporen van te zien? Ze huilde en ze brak.
In het vliegtuig dacht Fred: ik mag dan een gevangene zijn van mezelf, ik maak m'n
handen niet vuil. Een schrale troost misschien, maar er komen vast betere
gelegenheden om te ontsnappen. Zoals zij er bij zat met haar pokdalig gezicht alsof
de hele wereld van haar was, zo minzaam als ze de stewardessen behandelde, alsof
zij God zelf was. Haar praktijk als spiritiste had zij opgedoekt, de vriendelijkheid
waarmee zij dat had gedaan, o zo zoetsappig. ‘Zij had in Brazilië een taak te vervullen,
geroepen tot een groter ambt’, walgelijk.
In Brazilië liet zij zich meteen per privévliegtuig naar de berg brengen die zij
Toran had genoemd, cynisch. ‘Mensen zoals zij geloven meestal heilig in wat zij
doen, al is heilig in dit verband ook besmuikt, besmet, ongunstig bedoeld’, dacht
Fred. Hij had echter zoiets over zich van afwachten maar. Als ze over de wereld wil
heersen, haar zaak, er zijn er meer geweest. Zij kon nog zoveel geesten oproepen die
zelf ten val waren gekomen, het zou haar val alleen maar versnellen.
En hij moest in plaats van gedogen strijden, ter rechter tijd en ter rechter plaatse.
Eenzaam misschien, maar fier als een ridder, met God in het blazoen. Want dat de
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Spirit hem in de steek gelaten had, geloofde hij niet. Hij geloofde eerder dat hij de
Spirit nog iets moest bewijzen... Onwankelbare trouw aan het goede en de
eerzaamheid, niettegenstaande z'n eerzucht, maar dat was weer een ander chapiter.
Het was allereerst nodig om de geest te versterken, daartoe waren medestanders
nodig, mensen die de geest hooghielden, die in het ideaal geloofden. Rondom de
berg lagen wat dorpen en nadat Kaldoba zichzelf op een berg had geïnstalleerd vroeg
zij Fred de dorpelingen in te fluisteren dat Moeder Natuur zelf op de berg aanwezig
was, om hen te ontvangen en van rijke gaven te voorzien.
Het dorpshoofd was een woest uitziende man, wiens geest helemaal vol zat met
van die dingetjes, die je bij natuurmensen wel meer aantreft, alsof ze zich in bladeren
hebben gestoken, in schutkleuren hebben gehuld, als uitstekels primitieve wapens,
en verder veel vallen voor de dieren, zodat z'n ogen woest heen en weer schoten.
Fred wrong zich tussen de bosschages, naar de stam van de boom en raakte aan
de wortels toen hij zei, ‘Moeder Natuur is hier voor jullie gekomen. Ze is op de berg
en zal jullie graag ontvangen. Kom, kom allen en neem zoveel mogelijk mensen mee
om haar eer te bewijzen. Zij die jullie van leven voorziet, voor een goede jacht zorgt
en waakt over jullie welzijn.’ Het opperhoofd keek op van waar
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die stem gekomen was. De blauwe lucht scheen als nooit tevoren en hij had even de
neiging om z'n speer te grijpen, omdat de stem dichtbij geklonken had en daarom
gevaarlijk was. Fred begon er wel aardigheid in te krijgen, als het maar niet zo in en
in gemeen zou zijn. Zich met het privéleven van mensen bemoeid, ze van hun waarde
ontdaan. Kaldoba had zich diep in hem gedrongen, zodat het voor hem zelfs moeilijk
was na te gaan welke stem van hem of van haar was, zo was hij onder haar invloed
geraakt.
Kaldoba zat op de berg voor de uitgang van een grot, die diep in de aarde voerde.
Ze had daar haar intrek genomen en mediteerde op een goede afloop van de dingen,
terwijl een ander deel van haar geest zich bezighield met Fred en wat hij moest
zeggen. Martine, zo heette ze van haar voornaam, keek naar het groene landschap,
het wuiven van de bomen en de eindeloze lucht waarin schapewolkjes dreven als
ijsschotsen op een rivier. Zij was oprecht gelukkig, meende dat haar tijd gekomen
was en niets ter wereld haar van haar verdere plannen kon afhouden.
Op het Hanaloreplantsoen heerste verdriet, buren kwamen hun deelneming betuigen,
en alhoewel Fred niet dood was, heerste er in huize Looyman een onaangename
stilte, die des te drukkender voor Alice was omdat ze haar baan kwijt was;
reorganisatie in het bedrijf en zij was de klos. Ze kon nu zelf het huishouden doen
en ze merkte dat het prettig was. Al dat geëmancipeerde gedoe, laat Fred voortaan
maar de centen verdienen, dacht ze bij vlagen. In een woedeaanval omdat ze niet
wist waar hij was. Men, van het huis waar Fred werkte, had nog geprobeerd haar in
contact te brengen met de Spirit, maar het leek wel alsof hoe meer ze hem nodig had,
des te verder hij zich terugtrok. En Men had het over beproevingen om ons geloof
te versterken, aan m'n laars, ik wil Fred terug, dacht Alice en schreidde bittere tranen,
zoals die haar de laatste tijd meer en meer overvielen.
Ze eiste z'n lichaam op om hem thuis te verzorgen, zoals comapatiënten worden
verzorgd. Ze wilde muziek laten horen die hij mooi vond, ze wilde hem strelen, om
hem zo te bewegen naar z'n lichaam terug te keren, maar ze gaven het niet af. Hij
staat bij ons onder contract (waar ze nooit iets van gehoord had - het waren ‘avondjes
uit’) en wij nemen de verantwoording voor onze werknemers, bovendien weet hij
z'n lichaam in het huis en dat is dus de meest geëigende plaats voor hem om er terug
te keren. Daar zat natuurlijk wel wat in. Dagelijks kon ze hem bezoeken zoveel als
ze maar wilde, het lichaam lag op een lange tafel. Hij bewoog niet, de geest was er
uit, toch was er leven in hem. Gevoed door een infuus, dat het lichaam op een
konstante moest houden. Zijn gezicht beeldschoon, verstild. Ze kamde het haar zoals
hij het kamde. En tilde z'n oogleden op en keek naar z'n pupillen. Fred was zo dichtbij
en nog nooit had hij haar zo veraf geleken. Verwijderd zorgde ze voor hem als voor
een pop. Nam hem in haar armen en sprak tegen hem. Er was nog iets van liefde
tussen hen, zich in het lichamelijk contact uitgesproken.
Ze kwamen bij avond, de dorpelingen, ze hadden flambouwen meegenomen om zich
bij te lichten op het donkere pad. Voorop de dorpshoofden, achter hen de mensen
die het van mond tot mond hadden doorgegeven. ‘Moeder Natuur wacht op ons op
de berg, laten wij haar gaan eren.’ Zij zongen zacht liederen voor zichzelf, zodat het
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leek alsof een zwerm bijen zich voortbewoog. Een lange sliert, wel tweeduizend
mensen in getal.
Kaldoba was op de berg en zag vanuit het dal de stoet komen. Ze had zich een
troon gemaakt, zo goed en zo kwaad als het ging. In haar hand een gouden scepter,
die ze had meegenomen uit Holland en gebruikte bij haar spiritueel werk. Ze leek
heel wat zo, dacht Fred, die haar lange gewaad bewonderde dat tot aan haar voeten
reikte, achter twee vuren die ze had aangelegd.
De dorpshoofden wierpen zich ter aarde en de anderen volgden. Moeder Natuur
stond op en sprak voor hen een volkomen vreemde taal, maar dat maakte juist des
te meer indruk. De koppen nog dichter naar de grond gebracht.
‘Ik ben hier, o vreemdelingen, om samen met u het geloof te belijden, wij eten
allen van Moeder Aarde en ik Moeder Natuur speel daarbij een grote rol. Ik wil dat
u samen met mij bidt en uw ogen ten hemel slaat, om te danken voor al het goede
dat ons is overkomen. Ik wil dat u mij eert en door mij de hele Natuur.’ Ze zweeg
amechtig. Voor haar was het ook een groots moment. Ze vervolgde: ‘Ik wil dat u
hier dagelijks bij mij komt om de Geest van het Grote Heelal te eren.’ Woorden die
Fred, als vertaalde hij ze, in de harten van de mensen legde. Eén grote mensentaal
gesproken, de taal van alle mensen, de taal van het hart.
Men knikte en begon te juichen. ‘O Moeder, o Moeder, o schoonste aller Moeders,’
klonk hun
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lied. En zij herhaalden deze woorden vele malen. Tot de vuren begonnen te doven
en de dorpelingen terugkeerden naar hun dorp. Zij spraken verwonderd over wat zij
hadden gezien.
De gezamenlijke inspanning van hun geestelijke krachten om de godheid aan te
roepen, zou Kaldoba in staat stellen meer macht uit te oefenen over het geestelijk
veld dat Fred voor haar moest gaan veroveren. Hij moest, als de stemming goed was,
in contact treden met grote geesten van overledenen en samen met hen het plan
smeden om deze aarde over te nemen. Op elke geest zou een geest komen te zitten
en allen zouden geïndoctrineerd worden.
Als alle neuzen éen richting op wezen, zou Kaldoba tevoorschijn komen. En terwijl
niemand wist hoe dat in z'n werk ging, aan haar onderworpen raken. Landen zouden
zich aaneenrijgen en de wereld één worden. Onder haar heerschappij, legers opgerukt
tegen de afvalligen wiens geest niet was beïnvloed.
En Fred? Hij keek ernaar, hij wist het niet. Hij zocht alleen maar een goed moment
om te ontsnappen en terug te keren in z'n lichaam. Terugkeren bij z'n geliefde Alice.
Hij merkte iets tegenstrijdigs in zichzelf. Hij begon wat hij deed leuk te vinden,
sterker nog, er waren momenten dat hij dacht: ‘Ik hoef helemaal niet zo nodig terug
naar Alice, waarom zou ik niet samen met Kaldoba over de wereld heersen?’ Andere
momenten deed hij dit af als de verleiding waaraan hij blootstond. De verleiding die
Jezus in de woestijn ervoer, de verleiding die elk mens altijd en overal op z'n weg
vindt. Dat hij zich zo als tegenstrijdig ervoer, twijfelachtig, baarde hem zorgen. Nog
even en hij was letterlijk en figuurlijk overgenomen door Kaldoba, een verlengstuk
van haar geworden, een epigoon zonder een epigoon te willen zijn. Hij merkte hoe
zijn wil tot strijden verzwakte, daar de kans om te ontsnappen maar klein was en
voortdurend alert blijven, zoals Kaldoba deed om hem gevangen te houden, voor
hem welhaast onmogelijk was. Er waren wel momenten dat hij kon ontsnappen,
alleen zag hij ze niet, moe als hij was, geïndoctrineerd, gekleineerd, geconditioneerd.
Was er nog hulp, moest hij het dan allemaal alleen doen?
Als de nood op z'n hoogst is, is de redding nabij. ‘Als alles al afgelopen schijnt,
komen er altijd weer krachten te hulp die maken dat je waarlijk leeft’. Fred kende al
deze zinsneden zo goed, maar hij was er reeds lang voorbij. Hij vroeg zich af wat
zijn karma was, wat hij mee moest maken voor hij een gerijpte ziel was. Misschien
was dit inderdaad een beproeving die hij mee moest maken, maar God...
Elke dag kwamen de dorpelingen Kaldoba eer bewijzen, zij namen geschenken mee
en ook Kaldoba reikte geschenken uit, zo zegende zij ieder persoonlijk, zorgde voor
hen als een herder voor zijn schapen. Uiteindelijk vertrouwde men haar, de geesten
werden een gebundelde kracht omhoog. Voor Fred het moment om contacten te
leggen, tot in de uithoeken van het heelal gegaan om geesten te vinden, die sterk
genoeg waren, en dat in het verleden hadden uit geprobeerd, om de wereld over te
nemen. In zijn hart welde een gebed of liever gezegd een song:
Blijf bij mij Heer
want de avond is nabij
de dag verduisterd
Here blijf bij mij
als andere hulp ontbreekt
geluk m'ontvliedt
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der hulpeloze hulp
verlaat mij niet

's Morgens vroeg begon het rommelen, diep in de aarde, ongeloof en geloof streden
om het hardst. Kaldoba, die zich voor de grot koesterde in de zon, dacht direct aan
een vulkaanuitbarsting die zou volgen, waar moest ze met heel haar hebben en houden
heen? Ze vroeg Fred om raad, om polshoogte te gaan nemen. Deze kwam terug en
zei inderdaad, de aarde staat op uitbarsten, er geen doekjes om gewonden. Hij kon
haar wel laten zitten waar ze zat en hopen dat ze bij een eventuele uitbarsting om
zou komen en hij vrij zou zijn - vrij, wat een vreemd woord - maar zo was hij niet.
Niet dat hij haar niet het ergste gunde, zodat hij zich weer bij z'n geliefde Alice kon
aansluiten, maar hij wilde z'n eigen ziel geen schade berokkenen. Hoezeer hij
dergelijke krachten dan ook opgeroepen had die stonden te gebeuren, hij wachtte er
op tot de loop van de gebeurtenissen zouden bepalen wanneer hij vrij zou zijn.
Het was een mooie middag en niets wees erop dat er een drama in de lucht hing, toch
was Kaldoba ongerust. Het rommelen als het getrommel van trommels werd luider
en luider, en zij wenste even dat niet Fred maar zij de geest was, die boven elk onheil
uit zou wippen, boven het aardse geweld uit. Zij pakte de gouden scepter en liep de
bergwand af. De dorpelingen die reeds lang wisten wat
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hen te wachten stond, hadden zich teruggetrokken in het oerwoud. Ze dachten:
‘Misschien is Moeder Natuur wel boos en doet zo van haar woede blijken.’ Helemaal
alleen kwam ze aan de voet van de berg. Fred, die niet aan ontsnappen dacht, maar
nu de concentratie op hem verminderd was dat wel kon, volgde haar op de voet. In
de lucht hing hij om haar heen, hij wilde niets van de afloop van de gebeurtenissen
missen.
‘Fred,’ klaagde Martine, ‘ik heb zo'n pijn in m'n benen, ik ben dat lopen niet
gewend op oneffen terrein. Kun je me niet naar veiliger oorden dragen?’
Fred, die geen zin had om tachtig kilo schoon aan de haak te tillen, als hij dat al
zou kunnen, zei: ‘wacht.’ En zweefde naar de dorpelingen teneinde dragers te gaan
halen, die Kaldoba, tussen zich in op stokken, gezeten op een gevlochten bed, in
veiligheid konden brengen. Voor hij echter terugkwam was het gerommel in de aarde
zo toegenomen, ineens spoot er een steekvlam uit de grot waar Martine had
gebivakkeerd, een tot in de verre omtrek verzengende vlam. Toen kwam de lava, als
een trage stroom modder de bergwand af, dichter en dichter bij Martine.
De dorpelingen haastten zich door het oerwoud op haar af, hun schreden begeleid
door Fred die hen tot spoed maande, maar het was al te laat. Kaldoba had haar
schoenen uit gedaan en was gaan rennen, gooide haar scepter weg, struikelend en
vallend voorwaarts gegaan. Het was pijnlijk om te zien hoe als in een vertraagde
film de lava als een monster dichterbij kwam. Niets kon het monster tegenhouden
en dat besefte Martine maar al te goed. Ze klampte zich vast aan een boom en begon
te klimmen. De lava stroomde onder haar door en even dacht zij gelukkig, als de
lava zich niet ophoopte en bij de takken kwam waarop zij zat. Fred en z'n helpers
was inmiddels het voortgaan belet. Zodat hij alleen verder ging, redden wat er te
redden viel.
Hij was nog net op tijd om te zien hoe Kaldoba in de lavastroom verdween, handen
geheven naar God den Vader, ten hemel geslagen, toen de lava sissend een eind aan
haar leven maakte.
Aan de lange tafel zat Alice bezig met haar dagelijkse portie liefkozingen die moesten
maken dat Fred terugkwam. Fred tot z'n lichaam genaderd zag dat aan en wist niet
hoe gauw hij in z'n lichaam moest komen want hij brak.
Na enige minuten sloeg hij de ogen op en verbaasde Alice met z'n aanwezigheid,
diep diep in de poppetjes van de ogen gekeken van elkaar.
Een paar dagen en Fred was weer geheel de oude na z'n angstig avontuur. ‘Yoehoe,’
klonk het in de ruimte om hem heen, hij zat alleen thuis, Alice was boodschappen
aan het doen.
‘Toch niet weer jij, hè,’ kreette hij uit en keek naar de geest van Kaldoba, die zich
bij hem gemeld had.
‘Ik wou je even dag zeggen,’ zei ze onschuldig.
Fred knikte, ze had alle macht over hem verloren. ‘Doe de groeten maar,’ zei hij.
En ging naar de keuken voor de afwas. Drie maanden had hij zich met haar
beziggehouden, hij had schoon genoeg van haar.

[Nummer 3/4]
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Voorwoord
De rol die de journalistieke media binnen verschillende kunstdisciplines speelt, is
vooral de laatste jaren steeds groter geworden. Daarnaast is ook het artistieke medium
waarvan een kunstdiscipline gebruik maakt minder vanzelfsprekend geworden.
Literatuur, film, beeldende kunst en muziek hebben in langere of kortere tradities
eigen procédés ontwikkeld. Hoe langer hoe meer lijken de grenzen tussen de
gescheiden vormen te vervagen. Kunstenaars maken nu gebruik van elkaars medium:
binnen afzonderlijke disciplines worden de territoria van hun specifieke middelen
niet meer als strikt afgebakende gebieden beschouwd.
Dit is het uitgangspunt van waaruit de auteurs in dit nummer aan de slag zijn
gegaan. Deze verschijnselen zijn vervat in de term intermedialiteit.
In Frans Ruiters bijdrage ‘Between the control-key cracks’ wordt naar aanleiding
van M. Perloffs Radical Artifice: Writing poetry in the Age of Media de vraag gesteld
hoe de poëzie veranderd is onder de invloed van de aan belang en draagkracht
winnende andere media. Welke zijn de consequenties van die veranderingen voor
de verhoudingen tussen ‘high’ en ‘low-art’? Ook in het artikel ‘Literatuur is een
gemediatiseerd medium’ van Wilbert Smulders staat de gewijzigde positie van het
medium literatuur in het tijdperk van televisie, reclame en supermarkten centraal.
Twee artikelen over film en literatuur laten zien dat de auteurs al in de jaren '20
en '30 vraagtekens plaatsten bij de traditionele grenzen van hun medium. In Hans
Antens bijdrage ‘Film en Literatuur in het interbellum’ en Thomas Vaessens' ‘De
ster van een ongekend medium’ wordt ingegaan op de pogingen tot wisselwerking
tussen de technieken en procédés van literatoren en cineasten.
De recente Nederlandse literatuur wordt vanuit het perspectief van de
intermedialiteit bezien in stukken over K. Schippers, Armando, Gerrit Komrij, Remco
Campert en Willem Jan Otten.
Deze en andere artikelen in dit nummer vormen zo een Plattegrond van de kunst
en omstreken.
De redactie

Vooys. Jaargang 11

132

Between the control-key cracks:
Over intermedialiteit en postmoderne poëzie
Frans Ruiter
Film, opera, ballet, videoclip zijn hybride constructies waarin separate (zogenaamde
zuivere) kunsten met elkaar gemengd worden. Het zijn multimediale kunstvormen
waarin de kunstenaar of producent doelbewust de mogelijkheden van verschillende
media benut om een artistieke boodschap over te brengen. Bladert men door Marjorie
Perloffs Radical Artifice: Writing Poetry in the Age of Media, een studie over
hedendaagse poëzie, dan is de eerste indruk dat zij op deze vorm van intermedialiteit
in zal gaan. Het boek is rijkelijk voorzien van plaatjes van allerlei uitingen die zich
bedienen van meer dan een medium tegelijk: reclameboodschappen met beeld- en
tekstelementen, gedichten in een exorbitante typografie, schilderijen waarin
toelichtende tekst is verwerkt, consciëntieus uitgewerkte partituren voor multimediale
performances enzovoort. Al lezende wordt echter duidelijk dat het Perloff te doen
is om de wijze waarop het ene medium (in dit geval poëzie) zich aan de concurrerende
aanwezigheid van andere media heeft aangepast. Het accent ligt dus niet op de
multimediale krachtenbundeling, maar op intermediale wedijver. Perloff stelt zich
de vraag of de poëzie in het tijdperk van televisie, reclame en computer niet grondig
veranderd is. Haar antwoord is bevestigend: door de massale verspreiding van de
nieuwe media is de vertrouwde modernistische poëzie postmodernistisch geworden.
Poëzie en postmodernisme worden niet zo heel vaak met elkaar in verband gebracht,
postmodernisme en de media des te meer. Bespiegelingen over de medialisering van
de werkelijkheid tref je in veel verhandelingen over het postmodernisme aan. Een
van de terugkerende observaties daarbij is dat de massamedia, die in elke uithoek
van ons bestaan zijn doorgedrongen, voor een enorme culturele nivellering hebben
gezorgd. Het vroeger zo vanzelfsprekende onderscheid tussen low-culture en
high-culture zou in hoog tempo tot een anachronisme zijn geworden. Opmerkelijk
is dat het postmodernisme-begrip van Perloff deze connotatie niet heeft. Bij haar
treffen we geen utopische profetieën aan over het sluiten van de kloof tussen het
populaire en het elitaire, zoals bij Leslie A. Fiedler1.. En ook geen zonnige opvattingen
à la Charles Jencks2. over de dubbele codering van postmodernistische kunstwerken
die zowel de veeleisende modernistische fijnproevers als de minder geavanceerde
en meer traditioneel gerichte cultuurconsumenten aan zijn trekken laat komen. Niets
van dat alles. De gedichten (vaak lijkt ‘teksten’ een betere aanduiding) van
Amerikaanse dichters die Perloff als typische exponenten van het postmodernisme
heeft geselecteerd, behoren stuk voor stuk tot de moeilijkste en onleesbaarste van
dit moment. Niet voor niets maakt Perloff regelma-

1.
2.

Leslie Fiedler, ‘Cross the Border, Close the Gap: Postmodernism’. In: M. Cunliffe (ed.).
American Literature since 1900. London 1975, p. 344-366.
Charles Jencks, The Language of Post-Modern Architecture. London, z.j.
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tig melding van verzuchtingen van studenten die zij in de cryptische wereld van deze
poëzie heeft proberen in te wijden. Voor de Nederlandse lezer is het Engels bij deze
toch al veeleisende teksten een extra struikelblok. Maar Perloff doet er alles aan haar
lezers voor deze poëzie te winnen. Zij becommentarieert met veel verve onder meer
de radicale taalexperimenten van John Cage, de zogenaamde ‘taalpoëzie’ van Charles
Berman en de concrete poëzie van Steve McCaffery. Wat al deze experimenten met
elkaar gemeen hebben, volgens Perloff, is dat ze (op verschillende manieren maar
wel allemaal even radicaal) gekunsteld zijn. John Cage bedenkt complexe procedures
om zijn gedichten een ‘toevallig’ karakter te geven. Wat vroeger de scheppingsdaad
genoemd werd, wordt zo gedelegeerd aan formele procedures. In de taalpoëzie van
Berman wordt met ijzeren consequentie de referentialiteit van de woorden om zeep
geholpen: het zal niet verbazen dat taalpoëzie is ontstaan in het kielzog van het
deconstructivisme. En in de concrete poëzie tenslotte wordt de transparantie van de
betekenis overwoekerd door de nadruk op de materialiteit van het gedrukte teken.

John Cage, Roaratorio, p.29

Waarom is dit nu allemaal postmodernistische poëzie? En wat heeft het te maken
met het tijdperk van de media? Volgens Perloff is het kenmerk van de
postmodernistische poëzie dat daarin het eigen medium, de taal, wordt
geproblematiseerd. Dat is een verschil met modernistische dichters, die zich weliswaar
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uiterst bewust waren van het materiaal waarmee ze werkten, maar tegelijkertijd grote
waarde bleven hechten aan de band tussen het woord en het object. Niet omdat zij
een mimetische poëzie nastreefden, maar omdat zij met en in de taal iets als een
autonome, dichterlijke werkelijkheid wilden creëren (zoals bij ons bijvoorbeeld
Nijhoff). Dat kon alleen als de taal in zijn veelkantige betekenisvolheid werd
gerespecteerd. Modernisten hadden er geen belang bij het communicatieve vermogen
van taal opzettelijk te verstoren, wel wilden ze de in de dagelijkse omgang onbenut
gebleven mogelijkheden van
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de woorden maximaal uitbuiten. Een speciale voorkeur hadden de modernisten ook
voor het scherpe beeld, de directe beeldspraak die zonder verder commentaar de
betekenis van het gedicht moest tonen. In ons land verkondigde Vestdijk in De
glanzende kiemcel dat het beeld de essentie van het gedicht is: het is belangrijker
dan de klank en de gedachte. ‘Het dichterlijke beeld is de meest adequate, meest
gelukkige objectivering van de intentie van de dichter’3.
Wil een dichterlijk beeld kunnen ontstaan, dan is daarvoor referentialiteit van de
taal vereist. De explosieve verspreiding van de nieuwe media heeft daaraan natuurlijk
niets afgedaan, maar toch is er wel het een en ander veranderd. Wat eens als
natuurlijke, onproblematische taal gold, is door de babbelbox van de televisie volledig
gecorrumpeerd, en expressieve beelden gaan in de constante beeldruis hopeloos
kopje onder. Hedendaagse dichter kunnen op dit soort noties onmogelijk nog een
poëtica funderen. Waar het eigenlijk op neer komt, is dat door de invloed van de
media de zuivere taal en het zuivere beeld zijn verdwenen. Alles is inauthentiek
geworden. Dat brengt de hedendaagse kunstenaar in een bijzonder moeilijk parket,
omdat zuiverheid, echtheid en originaliteit sinds de romantiek het waarmerk van de
echte kunst zijn geweest. Dat hing nauw samen met de maatschappelijke positie van
de kunstenaar in de moderne maatschappij. Net als ieder ander moest hij zich met
zijn produkt op de vrije markt begeven, maar toch zag hij niet graag dat zijn kunst
voor ordinaire handelswaar werd aangezien. Het kunstwerk was niet gemaakt omdat
het maatschappelijk nuttig was, en al helemaal niet omdat het financieel gewin
beloofde. Het kunstwerk bestond zuiver om zichzelf.
Tegenwoordig is er volgens Perloff geen betere manier om jezelf te verkopen dan
door het simuleren van oorspronkelijkheid en echtheid. Vooral de televisie moet het
bij Perloff op dat punt ontgelden. In de ontelbare tv-talkshows waar alles in het werk
gesteld wordt om aan gasten spontane, ongekunstelde reacties te ontlokken, blijkt al
snel dat de reacties perfect op het format van het medium zijn toegesneden. Alle
expressie is tegenwoordig onderworpen aan de ‘bemiddeling’ van de media. Perloff
geeft mooie voorbeelden hoe zelfs het dagelijkse gedrag ‘buiten beeld’ zich meer en
meer aan de televisie conformeert: advocaten die bij televisie-acteurs van
rechtbankseries in de leer gaan in plaats van andersom. Bestaat er voor de poëzie
nog wel een au dehors des média? Is, nu een overtuigend beroep op zuiverheid en
transparantie van de taal en het beeld niet langer mogelijk is, poëzie niet tot
machteloosheid veroordeeld? Perloff is niet de enige die uitkomt op de heikele kwestie
van de corrumpering van de kunst in het postmoderne mediageweld. Veel
intellectuelen die graag iets progressiefs in het postmodernisme zouden ontdekken,
lopen hier vast. De neo-marxisten Andreas Huyssen4. en Frederic Jameson zijn er
duidelijk voorbeelden van, en zij worden door Perloff ook genoemd. In zijn bekende
boek After the Great Divide constateert Huyssen tevreden dat in het postmodernisme
het onderscheid tussen high-art en massacultuur niet langer te handhaven valt. Maar
dat roept wel problemen op. De oppositie hoog versus laag moge dan een niet geheel
belangeloze uitvinding van een maatschappelijke elite zijn geweest, er kon zo
tenminste nog wel onderscheiden worden tussen
3.
4.

Simon Vestdik, De glanzende kiemcel; beschouwing en over poëzie. Amsterdam, 1964.
Andreas Huyssen, After the Great Divide: Modernism, Mass Culture and Postmodernism.
Hampshire and London, 1986.
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mooie en lelijke, zuivere en commerciële, verheffende en dom makende kunst.
Kan er na de postmoderne Gleichschaltung van hoge en lage cultuur nog iets als
kwaliteitscriterium dienen, of staan we met lege handen en zijn we overgeleverd aan
wat er aan pulp over ons wordt uitgestort? In het relativisme van het anything-goes
blijkt Huyssen zich bij nader inzien toch niet te willen schikken. Nog nauwelijks
heeft hij met instemming de verdwijning van het onderscheid tussen hoog en laag
begroet, of hij onderscheidt al weer een gemakzuchtig (maatschappijbevestigend)
postmodernisme en een kritisch (progressief) postmodernisme. Het kritische
postmodernisme wordt door hem gelocaliseerd in culturele uitingen van allerlei
minderheidsgroepen die daarmee, tegen de dominante cultuur in, een ‘eigen stem’
willen laten horen. Eigen stem? Dat klinkt bekend romantisch in de oren. Ook Frederic
Jameson ziet de authentieke cultuur beperkt tot ‘the marginal pockets of social life
of the world system which have not yet been fully penetrated by the market system
and by the commodity system’5.. Perloff gelooft helemaal niet dat met dit beroep op
onderdrukte minderheidsgroepen of op ‘marginal pockets of social life’ de
authenticiteit van de cultuur te redden valt. Vlijmscherp is haar riposte: ‘minority
status itself has become a kind of commodity, a salable quantity in the marketplace,
provided it is judged sufficiently representative by the dominant culture’. Het zal
duidelijk zijn dat in de optiek van Perloff voor de postmodernistische cultuur elk
beroep op een of andere vorm van authenticiteit is afgesneden. Postmodernistische
poëzie - om daar naar terug te keren - rest dan ook niets anders dan nadrukkelijk
kunstmatig te zijn. Zij zal voortdurend alles dat zweemt naar transparantie saboteren,
door nadruk op de typografie, door het uitschakelen van de individuele
scheppingsdaad, door de referentialiteit van de taal te deconstrueren enzovoort.
Ook in Nederland en Vlaanderen zijn een aantal dichters te noemen die verwant
zijn met de door Perloff geconstateerde ontwikkeling: Dirk van Bastelaere, Erik
Spinoy, Marc Reugenbrink, Huub Beurskens en anderen. Perloffs ‘radical articifice’
heet bij Dirk van Bastelaere ultramaniërisme: ‘Het postmodernisme is een
ultramaniërisme. Het is de perfecte antipode van het soort neo-klassiek dat zich
beroept op orde, maatgevoel, helderheid, metrum, structuur, etc. (zijn patroon: Nijhoff,
zijn motto: “Het leven ordenen!”, zijn gedragscode bescheidenheid)’6.. Alleen de
radicale intransparantie, het ‘radical artifice’, het ultramaniërisme kan nog recht doen
aan de huidige situatie. Het is welbeschouwd een paradox waar Perloff uiteindelijk
op uitkomt: in een wereld waar authenticiteit door de media tot een farce is geworden,
verwerft het overduidelijk kunstige, de eerlijke kunstmatigheid de aura van de
authenticiteit. Perloff levert met deze visie een originele bijdrage aan het
postmodernisme-debat.
Dat neemt niet weg dat er wel wat kanttekeningen bij haar betoog zijn te plaatsen.
De poëzie die Perloff als belangwekkende postmodernistische cultuuruitingen
beschouwt, is een ontmoedigend marginaal verschijnsel ten opzichte van het
mediafenomeen waarop zij een reactie heet te zijn. De opkomst van de media hebben
niet alleen de vorm en de inhoud van de poëzie veranderd

5.
6.

Frederic Jameson, ‘Reification and Utopia in Mass Culture’. In: Social Text 1 (1979), p. 140.
Dirk van Bastelaere, ‘Rifbouw (een klein abc)’. In Yang 25 (1989) 144, p. 56-62.
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(iets waar Perloff haar aandacht op richt), ze hebben ook het culturele belang van de
poëzie behoorlijk ondergraven. Niemand weet waar tegenwoordig het zwaartepunt
van de culturele vernieuwing gezocht moet worden, maar het lijkt onwaarschijnlijk
dat het in het soort poëzie dat Perloff omhelst, te vinden valt. Het is vreemd dat
Perloff zich nauwelijks verdiept in de veranderde betekenis van poëzie, en in ruimere
zin van literatuur, als culturele uitingsvorm temidden van andere uitingsvormen. Ook
dat is een aspect van intermedialiteit. De poëzie die Perloff behandelt, kenmerkt zich
door een overdreven aanrakingsangst ten aanzien van de massamedia en heeft zich
helemaal teruggetrokken op het medium schrift. Maar er is ook een andere poëzie,
die heel anders op de massamedia reageert, en die met evenveel recht op de naam
postmodernistisch aanspraak zou kunnen maken. Ik doel op de performerpoëzie,
zoals die in Nederland door Jules Deelder en Bart Chabot en in Vlaanderen door
Tom Lanoye ten tonele wordt gebracht. Het is een tegelijk orale en spectaculaire
poëzie, die aansluit bij de smaak van een met de massamedia grootgeworden publiek.
De high-cultural deconstructivistische postmodernist Dirk van Bastelaere moet niets
hebben van deze low-cultural spectaculaire postmodernisten. Van Bastelaere: ‘De
media zorgen voor een nieuwe hiërarchie binnen de literatuur. Schrijvers die zich in
hun schrijfpraktijk conformeren aan de eisen van de media maken veel sneller een
kans om in de media-canon te worden opgenomen. Het geschreven woord als essentie
van literatuur wordt door de media-ideologie geïnverteerd’7..

Of de dichter zich in zijn radical artifice nu monkelend afkeert van de media, of zich
al performend prostitueert, voor Louis Stiller maakt het allemaal weinig uit. In zijn
in 1991 bekroonde essay ‘Machine die het lied bevat: Italo Calvino en de
literatuurmachine’ verdiept hij zich in de relatie tussen literatuur en computer. Hij
laat er weinig twijfel over bestaan dat aan de bloeiperiode van de literatuur met de
komst van de computer een einde is gekomen. Een vreedzame symbiose (‘boeken
op CD-Rom’, ‘lezen op het beeldscherm’) acht hij uitgesloten. Literatuur als
expressievorm was ten nauwste verbonden aan de boekdrukkunst, en zij zal zich
nooit aan de nieuwe technologieën kunnen aanpassen. ‘Literatuur houdt op literatuur
te zijn, zodra zij haar traditionele technologische basis verlaat. Of we het willen of
niet, een elektronische opvolger van de op dit moment zo vaak doodgewaande roman,
7.

Dirk de Geest, ‘5 april 1989: Hugo Claus viert zijn zestigste verjaardag. Poëzie,
poëzie-opvattingen en publieke belangstelling in Vlaanderen’. In: Nederlandse literatuur,
een geschiedenis. Groningen 1993, p. 867-872.
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zal nooit eenzelfde invloed en bereik krijgen als de gedrukte vorm, om de eenvoudige
reden dat hij de potentie van de computer nooit optimaal zal gebruiken (zoals de
roman in de 18e eeuw wel de potentie van druktechnologie optimaal benutte)’8.. En
aangezien de computer de toekomst heeft, zul-

8.

Louis Stiller, ‘Machine die het lied bevat. Italo Calvino en de literatuurmachine’. In: Stiller
e.a., De lezer tussen woord en beeld: drie essays en een scenario. 1991, p. 9-72.

Vooys. Jaargang 11

137
len de traditionele literaire waarden verdrongen worden. Het zijn met name de unieke
interactieve en multimediale dimensies van de computer die geheel nieuwe
vergezichten voor de menselijke verbeelding openen.
Ook op een ander punt zijn Stillers bespiegelingen ‘postmoderner’ en (wat mij
betreft) inspirerender dan die van Perloff: hij is niet gefixeerd op elitaire esthetische
experimenten, zoals Perloff. De artisitieke exploratie van nieuwe verbeeldingsvormen
vindt volgens Stiller plaats in de low-culture van de computerspelletjes. De
postmoderne avant-garde houdt zich met andere woorden op in de kinderkamer.
Perloffs voorkeur voor hermetische en radicale poëzie verraadt een aanzienlijk
traditionelere kijk op de avant-garde. Die spoort volledig met haar weinig
genuanceerde opvatting van de massamedia, waarin zij alleen maar stereotypering
en geprefabriceerde formules weet te ontwaren. Terecht bekritiseert zij Huyssen en
Jameson, omdat deze auteurs er blijk van geven in een romantisch paradigma te zijn
blijven steken als zij hun ‘marginal pockets of social life’ als een soort laatste
verzetskernen tegen een verstikkende culturele nivellering in het geweer brengen.
Maar Perloff zelf tuimelt al evenzeer in de romantische valkuil als zij in een
onbewaakt ogenblik schrijft dat de postmodernistische dichter zich bij voorkeur
ophoudt ‘between the control-key cracks’ van de computer. In een romantisch gebaar
wordt zo weer aan de kunstenaar de taak toegekend de ziel van mensheid te redden
van een ontzielde postmoderne digitale technologie. Hiermee is in een hedendaagse
jasje de oude dichotomie tussen burger en dichter weer hersteld. Alsof voor gewone
mensen in hun omgang met de massamedia alleen maar de rol van willoos slachtoffer
is weggelegd, en er voor hen weinig anders opzit dan braaf de control-keys in te
drukken. Louis Stillers betoog over het interactieve gebruik van de computer wijst
in een heel andere richting. En vanuit sociologische hoek heeft bijvoorbeeld John
Fiske in Understanding Mass-Media9. een prikkelende analyse gegeven van het
veelvormige en anarchistische gebruik dat er door gewone mensen (en heus niet
alleen door kunstenaars) van de eindeloze emanatie der massa-media gemaakt wordt.
Al met al geeft Perloff een merkwaardig vertekend beeld van het postmoderne
media-landschap. Systematisch overschat zij het belang van elitaire kunstvormen en
onderschat zij de weerstandsmogelijkheden van de modale gebruikers van de
massa-media en de creatieve impulsen die van die nieuwe media uitgaan.
Frans Ruiter is verbonden aan de Rijksuniversiteit van Leiden. In 1991
verscheen zijn proefschrift over de receptie van het Amerikaans
postmodernisme in Nederland en Duitsland.

9.

John Fiske, Understanding Mass-Media. Boston 1988.
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Episch theater; over intermedialiteit in de oudheid
Rijk Schipper
Intermedialiteit
Wat is intermedialiteit? Voor welke taak ziet iemand zich geplaatst die dit verschijnsel
beschrijft? Franz-Josef Albersmeier formuleert het in zijn boek over de verhouding
van theater, film en literatuur in Frankrijk aldus1.: ‘Hier wordt ondernomen de drie
media in hun wederzijdse verstrengeling te presenteren: het scenische medium theater,
het elektronische medium film en het gedrukte medium van het boek’. Deze
verstrengeling moet worden voorgesteld als ‘media-overschrijdend’. ‘Ons staat een
geïntegreerde theaterfilm-literatuurgeschiedenis voor ogen, een intermediaal overzicht
van lange tijd gescheiden onderzochte uitdrukkingsvormen, waarin de
wetenschappelijk gezien onvruchtbare wedijver van autonoom opgevatte afzonderlijke
media moet wijken voor de analyse van de wederkerige
afhankelijkheidsverhoudingen.’ Op deze volzin laat Albersmeier de waarschuwing
volgen dat een bepaald medium heden ten dage niet meer op zich zelf kan worden
verstaan, maar dat het wordt beïnvloed door zijn verhouding tot de andere media.
Het onderzoek naar intermedialiteit heeft echter nog geen grote vorderingen
gemaakt. Vanwege ‘de algemene stand van het onderzoek van de verschijningsvormen
van intermedialiteit’ kan Albersmeiers ‘project van een geïntegreerde
mediageschiedenis vooralsnog slechts fragmentarisch, in een beperkt aantal aspecten
worden uitgevoerd’. Het monopolie van het gedrukte medium van het boek in de
literatuurwetenschap is weinig anders dan een anachronisme. ‘Op de toekomst
georiënteerd onderzoek is nog slechts zinvol als het interdisciplinair en
discipline-overschrijdend is, en haaks staat op de huidige vakgrenzen.’
Uit Albersmeiers uiteenzetting wil ik de volgende termen naar voren halen:
integratie en wederkerigheid. Zijn oproep tot een geïntegreerde, interdisciplinaire
aanpak van onderzoek lijkt mij niet nieuw. Dit verlangen is veeleer uit de jaren '60
afkomstig, of nog ouder. Maar op zich genomen is zijn standpunt juist: onderzoek
naar intermedialiteit stelt verschillende disciplines in werking.
Interessanter is zijn gebruik van de term ‘wederkerigheid’ (reciprociteit). Dit is
het brandpunt van elk onderzoek naar intermedialiteit: de wederzijdse beïnvloeding
van de betrokken media. Wederkerigheid veronderstelt zelfstandigheid. Als een van
de media in kwestie onderontwikkeld is, kan er bezwaarlijk sprake zijn van
reciprociteit. Dan is het produkt in wezen eenzijdig samengesteld en loopt het ene
medium bij het andere in de pas. Vooral in de be-

1.

F.J. Albersmeier: Theater, Film und Literatur in Frankreich. Darmstadt 1992, p.1-2. [Vertaling
van Duitse citaten in dit artikel zal steeds van mijn hand zijn; R.S.]
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gintijd van de film bezat de geschreven literatuur nog een dominante positie: de
filmer volgde slaafs de intenties en vormgeving van de auteur. Ook nu nog vergt het
grote creativiteit om van een roman een acceptabele film te maken, die werkelijk
iets toevoegt aan het origineel. Een filmer of dramaturg zal zijn vak goed moeten
beheersen, wil hij zich zetten aan het bewerken van een roman of gedicht.
Een voorbeeld van een gebrekkig dramatisch vermogen biedt in veel gevallen het
socialistisch ‘leertheater’. Zozeer wordt de opvoering bepaald door de weergave van
de maatschappelijke realiteit in marxistisch-leninistische termen dat men aan
toneelspel niet meer toekomt. In dat geval is het medium drama te zwak om het
informatiebombardement te doorstaan.
We kunnen alleen van intermedialiteit spreken als elk medium een zelfstandige
bijdrage levert. En wel op zo'n manier dat de media ook weer naar elkaar
terugverwijzen. Een bewerking voor toneel zal niet geheel en al opgaan in eigen
dramatiek, maar zal rekening blijven houden met het origineel, of dat origineel nu
afkomstig is uit de geschreven literatuur, uit de geschiedschrijving of uit de
journalistiek. Selectie en bewerking op grond van dramatische criteria bepalen op
hun beurt hoe de ‘speeltekst’ er uit komt te zien.
Sprekend over het begrip intermedialiteit stuiten we nog op een probleem. Ons
taalgebruik verstaat onder ‘media’ primair de krant, de televisie, radio enzovoort.
Eigenlijk zouden we in dat geval moeten spreken van het medium van de
‘informatieverstrekking’. Maar ik wil mij in het onderstaande niet te ver van het
gewone spraakgebruik verwijderen. Daarom zal het meervoud ‘media’ doorgaans
betrekking hebben op genoemde informatiekanalen.

Brechts ‘epische theater’
In een beschouwing over ‘Amusementstheater of leertheater’ zet Bertolt Brecht zijn
visie op het ideale toneel uiteen.2. Dit zal bestaan in episch theater, dat wil zeggen:
toneel dat uitgaat van de realiteit en daarvan een gedramatiseerde weergave geeft.
De ene component noemt hij ‘epiek’, de andere ‘drama’. Helaas zijn deze twee al
sinds Aristoteles gescheiden wegen gegaan; niet alleen omdat epos en drama op
verschillende wijze geproduceerd worden - het eerste via het boek, het tweede door
acteurs - maar speciaal omdat beide aan verschillende structuurwetten beantwoorden.
Wel zijn er altijd dramatische elementen voorgekomen in epische werken, en ook
het omgekeerde is het geval. Zo ontwikkelt de burgerlijke roman uit de vorige eeuw
een flinke hoeveelheid dramatiek; deze wordt dan gezien in de sterke concentratie
van een verhaal, een moment waarop alle afzonderlijke delen op elkaar aangewezen
zijn. Voeg daarbij een zekere hartstochtelijkheid van voordracht, het aandikken van
de op elkaar botsende krachten, en het ‘dramatische’ is geboren. Toch bleef de kloof
tussen de genres bestaan.
Brecht noemt enkele factoren waardoor die kloof overbrugbaar is geworden: de
grotere mogelijkheden van de speelvloer dankzij technische hulpmiddelen; het gebruik
van de film waardoor nieuwe verhalende elementen worden ingevoerd. Het decor
en het
2.

Bertolt Brecht: Schriften zum Theater. Frankfurt 1989, p.60-73.
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doek vertellen een verhaal op zich. Inzet van zijn betoog is dat het theater weer
‘episch’ moet worden, net als in de tijd vóór Aristoteles. Voor het goede begrip van
de gebeurtenissen op het toneel is het nodig dat het decor een taal spreekt, zoals men
de achtergrond van een samenleving moet kennen om de ontwikkelingen daarin te
kunnen begrijpen en beoordelen.
Als ik Brecht goed begrijp, bedoelt hij met ‘epiek’ niet zozeer een kunstgenre als
wel de actuele gebeurtenissen van onze tijd. Déze dienen in dramatische vorm op
het toneel te worden gebracht en niet brouwsels van de fantasie. Voor de fantasie is
een andere rol weggelegd dan het leveren van dramatische thema's; ze kan hoogstens
helpen bij het vormgeven van de ongefantaseerde stof.
Aan de ene kant is er dus non-fictie, aan de andere kant dramatische vormgeving.
Informatiekanalen als de geschiedschrijving en journalistiek staan naast de vrije
fantasie van de dramaturg. Kortom: de toneelschrijver ontleent zijn stof aan ‘de’
media.
Volgens deze lijnen wil ik op zoek gaan naar vormen van intermedialiteit in de
Oudheid, in het bijzonder naar de wisselwerking van media en toneelliteratuur. Mijn
doel is bereikt als kan worden aangetoond dat toneelschrijvers hun stof aan de media
ontlenen en op hun beurt ook die media (trachten te) beïnvloeden. Vooral één schrijver
belooft veel als het gaat om de wederkerigheid van non-fictie en toneel: Aeschylus.

Een gepolitiseerde tijd
Het dramatische werk van Aeschylus (525-456 v.C.) geeft blijk van een grote politieke
betrokkenheid. Niet alleen in het stuk De Perzen, dat handelt over een van de
Perzische expedities tegen Griekenland, maar in zijn hele oeuvre komen we
toespelingen tegen op Athenes politieke situatie.
In de Griekse geschiedenis spelen de Perzische Oorlogen een belangrijke rol. De
Griekse stadstaten (poleis), die tot dan toe een onsamenhangend geheel vormden,
zagen zich gedwongen te gaan samenwerken en militair de handen ineen te slaan.
Ondanks rivaliteit tussen Athene en Sparta slaagden zij er in de Perzen tweemaal
terug te slaan.
Tijdens de Perzische Oorlogen heeft Aeschylus als soldaat gediend. Zo nam hij
deel aan de slag bij Marathon (480 v.C.); de
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bode van het overwinningsbericht had zoveel haast om Athene te bereiken dat hij
van uitputting stierf. In datzelfde jaar streed Aeschylus ook bij Salamis aan Griekse
zijde; opnieuw behaalden de Grieken een verpletterende overwinning, waardoor het
Perzische gevaar definitief geweken was. Xerxes, de Perzische koning die het onzalige
plan opvatte om Griekenland aan te vallen, zou de hoofdpersoon worden van
Aeschylus' De Perzen.
Door de politieke verwikkelingen werd ook het toneel beïnvloed. Christian Meier
legt een direct verband tussen politiek en toneelliteratuur in de klassieke tijd van
Athene3.. In de verhitte politieke debatten van die tijd was een hoge graad aan
rationaliteit vereist; ondoordachte opinies werden niet gewaardeerd. De tragedie
bood een geschikt forum om het aloude mythische denken en de nieuwe rationaliteit
met elkaar te confronteren. Met enige distantie kon men in het theater zijn gedachten
laten gaan over de ingetreden politieke situatie na de overwinningen in de Perzische
Oorlogen. ‘Het politieke was voor deze burgerij niet minder dan het gewichtigste
levenselement; het eiste een massa aan krachten voor zich op; en hiervoor werden
alle bereiken ingeschakeld dan wel veronachtzaamd’ (Meier, p.11). Iemand als Brecht
zou zich in deze gepolitiseerde tijd zeker thuis hebben gevoeld.
Wat betekent dit alles voor het onderzoek naar het voorkomen van intermedialiteit
in de Oudheid? De politieke betrokkenheid in het Athene van de vijfde eeuw was
dermate groot, dat het grootste deel van de burgers goed op de hoogte was van de
actuele ontwikkelingen. De deelname aan het politieke bedrijf was groot: een op de
vier Atheense burgers bekleedde een politieke functie.4. Allicht beseften de
toneelschrijvers dat zij aan deze interesse van de burgerij niet voorbij konden gaan.
Actuele gebeurtenissen verwerkten zij direct of indirect in hun drama's. Actuele
politiek als bron voor toneelliteratuur: ziedaar Brechts ‘episch theater’.
Precisering is evenwel gewenst. Tussen politieke ontwikkelingen en de kennis
daarvan bij de bevolking staan de media. Zeker in moderne ogen is dat het geval:
we zijn niet zelf aanwezig, maar worden door radio, krant en televisie op de hoogte
gebracht. Een procedure die allerlei problemen met zich meebrengt: is de verslaggever
wel objectief of heeft zijn krant een bepaalde kleur? Bevat de selectie van het nieuws
alleen al geen subjectieve elementen? Wie zegt dat een ander nieuwsorgaan geen
volkomen ander beeld van de actualiteit zou schetsen? Zo bezien is het functioneren
van de media heel wat minder democratisch dan wel wordt voorgesteld. Zij staan
tussen de gebeurtenis en de geïnformeerde in en belemmeren niet zelden het juiste
zicht op wat werkelijk is geschied.
In de klassiek Griekse tijd kende men deze problemen bij de nieuwsvergaring niet.
En wel om een zeer eenvoudige reden: kleinschaligheid. Ga maar na: de bevolking
van Athene en het omringende land, Attica, telde niet meer dan 44.000 zielen, waarvan
35.000 volwassenen.5. Voor ons niet meer dan een provincieplaats. In zo'n
kleinschalige gemeenschap kan men geen omvangrijk mediabestel verwachten.
Voorzover er berichten op schrift werden verspreid, kunnen zij niet van groot gewicht
zijn geweest. Mondelinge overdracht was de belangrijkste bron van informatie;
daarbuiten bestond geen grote behoefte aan andere vormen van
3.
4.
5.

C. Meier: Die politische Kunst der griechischen Tragödie. München 1988.
Herman Gorter: De grote Dichters. Amsterdam 1935, p.73.
Ibidem.
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nieuwsvergaring. In het geval van Aeschylus kunnen we daaraan toevoegen dat hij
zelf aanwezig is geweest bij de gevechten tegen de Perzische agressor. Welke andere
bronnen had hij nog nodig voor zijn informatie?
Een en ander betekent dat we het bestaan van een ontwikkeld media-apparaat in
de Oudheid moeten uitsluiten. Zeker in Griekenland, waar het leven in de stadstaten
in alle afzondering zijn gang ging. Pas in de Hellenistische tijd, als Alexander de
Grote zijn wereldrijk heeft gesticht, mogen we meer van het bestaan van ‘de media’
verwachten.
Tussen politiek en kennis daarvan bij de burgers lopen in het klassieke Griekenland
dus zeer directe lijnen. De vraag die resteert is deze: in hoeverre werd het politieke
bewustzijn beïnvloed door de literatuur, in het bijzonder de dramaturgie? Want, zoals
ik eerder heb gezegd, van intermedialiteit is slechts sprake als media elkaar wederzijds
beïnvloeden, niet in het geval van eenrichtingverkeer. Ontleent een dramaturg alleen
maar zijn stof aan de actualiteit en de daarbij behorende informatiekanalen, of kaatst
hij de bal ook terug? Zijn zijn stukken erop bedacht om bij te dragen aan de politieke
meningsvorming? Deze vraag tracht ik te beantwoorden aan de hand van De Perzen,
een stuk dat Aeschylus in 472 v.C. schreef. De Perzische Oorlogen lagen nog vers
in het geheugen en de toneelschrijver was ooggetuige geweest van de gevechten.
Hoe geeft hij gestalte aan zijn ‘epische’ stof?

De Perzen: fantasie en werkelijkheid
Een kort overzicht van de inhoud van het stuk kan al iets verraden over Aeschylus
werkwijze.6. Plaats van handeling is de hoofdstad van het Perzische rijk, Susa. Het
in de Griekse tragedies gebruikelijke koor wordt gevormd door oude stadsbewoners.
Zij uiten bange vermoedens over de afloop van de expeditie die hun koning heeft
opgezet. Zullen hij en zijn helpers behouden terugkeren uit het overzeese land? Ook
de koninginmoeder, Atossa, heeft bange voorgevoelens. Zij heeft nare dromen gehad,
ondermeer over een schone, Grieks geklede vrouw, die het door Xerxes opgelegde
juk afschudde en hem daarmee ten val bracht.
Iedereen wacht nu op het nieuws uit Griekenland, en inderdaad: een bode betreedt
het toneel. Niets dan rampspoed brengt hij met zich mee: de Perzische legermacht
is vernietigend verslagen; de koning heeft zich op een eilandje moeten terugtrekken
en uiteindelijk een smadelijke aftocht geblazen. In zee drijven de lijken van Perzische
legeraanvoerders en soldaten; een demon moet het op de Perzen hebben gemunt.
Ook Atossa en het koor denken aan een ingrijpen van hogerhand.
Bij een offer aan Darius, de vorige heerser van het Perzische wereldrijk, verschijnt
diens geest. Als hij van Atossa, zijn eigen echtgenote, de rampspoed van de expeditie
verneemt, barst hij los in jammerklachten en verwijten. In zijn jeugdige overmoed
heeft Xerxes het gewaagd de zee te trotseren en Hellas aan te vallen. Hij is een
sterveling die zijn maat te buiten gaat. Ook het koor beijvert zich in verwijten aan
het adres van Xerxes en voorspelt de ondergang van het Perzische rijk.
6.

Ik volg hierbij de overzichten van Meier (p.76-82) en O. Werner: Aeschylos; Tragödien und
Fragmenten. München 1988, p.729-732
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Tragische maskers. Detail van Herakleitosmozaïk, ca. 123 na Chr. Rome, Musei Vaticani

Tenslotte verschijnt de veelgeplaagde koning zelf. Hij beklaagt zich over zijn lot
en de demon die hem vijandig gezind is geweest. Op de vragen van het koor naar
het lot van zijn mannen moet hij antwoorden dat hij ze allemaal heeft verloren. Hij
toont een lege koker: geen pijl heeft hij meer over. De toeschouwer beseft: het is
gedaan met de zo onwankelbaar schijnende Perzische wereldheerschappij. Door het
kleine, nietige, onderling verdeelde Griekenland is het aanzicht van de wereld
ingrijpend gewijzigd. Aan het slot van het stuk wordt de dapperheid van de Grieken
nog eens uitvoerig geroemd.
Bij het schrijven van zijn drama moest Aeschylus zich wel houden aan de
historische feiten, of hij wilde of niet. De Perzische expedities lagen immers nog
vers in het geheugen en geen toeschouwer zou een afwijking van de ware toedracht
ontgaan. Welke vrijheden veroorlooft Aeschylus zich dan wél om zijn werk een
dramatisch karakter te geven? Als men het werk nader beziet, blijkt al spoedig dat
de schrijver zich aardig aan de befaamde eenheden van tijd, plaats en handeling heeft
gehouden. Het drama voltrekt zich binnen de tijdsruimte van een dag. Er is één plaats:
het koninklijk paleis te Susa, hoofdstad van het vijandelijke rijk. De handeling kan
worden gesitueerd vlak voor de terugkeer van de onfortuinlijke koning. Door het
koor, de koninginmoeder en de geest van haar gestorven echtgenoot Darius wordt
de komst van Xerxes uitvoerig voorbereid. De handeling vormt eveneens een eenheid:
alles cirkelt rond het rampzalige besluit van Xerxes om het overzeese Griekenland
aan te vallen. Zowel in terugblik als vooruitblik worden de consequenties van dit
besluit geschilderd.

Vooys. Jaargang 11

144
Bovenstaande overwegingen zijn nog slechts van formele aard. Studie van de karakters
leert dat we hier niet te maken hebben met louter historische personages; eerder staan
zij voor bepaalde gestalten in de menselijke geschiedenis.7. Atossa blinkt uit door
moederlijke bezorgdheid om haar zoon; Darius is behalve een strenge vader een
kundig heerser, die zich nooit aan de overmoed van zijn zoon zou hebben bezondigd.
Toonbeeld van hybris is koning Xerxes, die in zijn jeugdige bevlogenheid de balans
van het wereldbestel heeft verstoord. Dramatisch wordt het verschil tussen vader en
zoon weergegeven door het verschil in kleding: Darius met een gouden kroon, zich
voortbewegend op purperkleurige schoenen, zijn zoon verfomfaaid na de nederlaag
en de lange reis.
Voor de toeschouwers moge het duidelijk zijn dat menselijke overmoed wordt
bestraft. Daarvoor zorgt de demon ofwel het lot. De Atheners dienen te beseffen dat
grootse plannen voor expansie wel eens een dergelijk lot beschoren zouden kunnen
zijn. En zeker waren er ondernemende geesten te Athene die zich wilden wagen aan
ondernemingen als die van Xerxes. Aeschylus hemelt de heldendaden van zijn
volksgenoten en de Griekse vrijheidsdrang op, maar laat zijn lof gepaard gaan met
een waarschuwing.

Gorters misvatting
Aeschylus hanteert de geschiedenis van zijn dagen als epische stof voor zijn tragedies.
Tussen geschiedschrijving en dichtwerk lopen bij hem zeer korte lijnen. Hij put uit
eigen ervaringen en die van zijn tijdgenoten. Non-fictie en toneel liggen dicht bijeen.
Omgekeerd laat de schrijver zich niet onbetuigd in het politieke debat van zijn
stad. Hij spreekt zich uit over de actualiteit en interpreteert deze, zo men wil op een
dieper niveau. Vrijheidsdrang wordt geroemd, expansieve ambities gehekeld.
Hoe verwonderlijk is het dan om Herman Gorter te horen spreken over het ‘zuiver
geestelijke’ karakter van de Griekse dramaturgie! Hij schetst ons het beeld van een
maatschappij die zich van agrarische gemeenschap tot stad ontwikkelt; daarbij raakt
de burgerlijke klasse geheel los van de ‘materiële produktie’.8. ‘De burgerklasse en
haar dichters, niet stoffelijk werkend, leven slechts geestelijk. Zij weten niet dat dit
geestelijk leven op stoffelijke arbeid van anderen berust en beschouwen het geestelijk
leven, dus ook hun kunst, als los, als vrij. Voor hen is het geestelijk leven het enig
bestaande’ (p.41). Aeschylus' werk acht hij een goed voorbeeld van ‘alleen geestelijke’
schrijversactiviteit: ‘Zijn wereld, die van het grote drama, van de eerste grote
burgerlijke poëzie op aarde... is, als grote poëzie, voor het eerst los van de materiële
produktie. Zij is alleen gevoel, alleen hartstocht, alleen geest’ (p.42).
Ook de personen van het drama hebben een ingrijpende vergeestelijking ondergaan:
‘Alle personen van het drama [zijn] alleen geestelijke krachten, alleen geestelijk
bezig. Hun geest [is] hoofdzaak, hun gevoel, hun hart [...] Dit alleen-geestelijke, hoe
schoon is het! Als kristal is het geestelijk leven afgezonderd van het lage vuile,
stoffelijke’ (p.44). Pas in de communistische heilstaat ziet Gorter de eenheid van
7.
8.

Werner, p.732
Herman Gorter, o.c., p.40.
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stof en geest hersteld; ‘en de heerlijkheid van stoffelijke en geestelijke arbeid tezamen
zal door de
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poëzie worden bezongen’ (p.48).
Op grond van mijn uiteenzettingen meen ik te mogen stellen dat Gorter hier de
plank misslaat. Aeschylus' dichtwerk wemelt van de toespelingen op grofstoffelijke
aangelegenheden als oorlogsgedruis en politiek. Zijn stukken zullen heel wat stof
hebben doen opwaaien onder de Atheense bevolking, die steevast in groten getale
bij opvoeringen aanwezig was. Allesbehalve ‘alleen geestelijke’ poëzie ontvloeide
zijn pen.
Enig mededogen is gepast: in Herman Gorter moeten wij een denkende dichter
zien die behoefte heeft aan een historisch-dialectisch kader. Marxistisch geschoold
als hij is, ontdekt hij wetten in de geschiedenis die in een ander niet zouden zijn
opgekomen.
Mogelijk is hij ook het slachtoffer van ‘classicistische intimidatie’, om nogmaals
een term van Bertolt Brecht te hanteren.9. Kort gezegd: klassieke stukken worden
routineus gespeeld, effectbejag viert hoogtij en het leven ebt langzaam uit de drama's
weg. Hiertegenover staan vitale uitvoeringen waarin de werkelijke conflicten, zowel
menselijk als maatschappelijk, naar boven worden gebracht.
Maar zou Gorter zonder deze ‘intimidatie’ een ander zicht op de geschiedenis en
poëzie van Griekenland hebben ontwikkeld?

De toekomst van het epische theater
Het epische theater, ook in Brechtiaanse zin, heeft oude wortels. Al bij Aeschylus
staat het maatschappelijke en politieke debat centraal. Is deze vorm van
toneelschrijven trouwens niet het meest levenskrachtig? Zonder dat we het neerdalen
van de communistische heilstaat hoeven te bezingen, kunnen we toch wel degelijk
‘epische’ stof tot uitgangspunt nemen. Joegoslavië, relaties, de (ver)wording van het
nieuwe Europa... Alles beter dan bleekneuzig estheticisme en narcistisch ‘toneel over
het toneel’.

9.

Bertolt Brecht, o.c., p.124-127.
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De ster van een ongekend medium
Chaplin als boegbeeld van een nieuwe kunstenaarslichting?
Thomas Vaessens

Charles Chaplin maakte in de jaren na 1914 een groot aantal korte,
springerige speelfilms die in de Verenigde Staten onmiddellijk op
grote publieke belangstelling en bewondering konden rekenen.
Nauwelijks later bracht hij met shorts als The Tramp, Triple Trouble
en A Dog's Life ook het publiek in de Europese cinema's in vervoering.
De wereldwijde zegetocht van het typetje met bolhoed, grote schoenen,
snorretje en stok begon met inmiddels haast vergeten films, die
ogenschijnlijk vrij zijn van elke artistieke pretentie. Onder Chaplins
eerste bewonderaars schaarden zich ook veel van de
vertegenwoordigers van de toenmalige literaire avant-garde.
Gepreoccupeerd als deze auteurs waren van de mogelijkheden en de
draagkracht van hun eigen medium, zagen zij dat de grenzen die door
de literatuur moeizaam en slechts sporadisch werden overschreden
voor Chaplin geen enkele belemmering schenen te vormen.
In 1921 schreef Paul van Ostaijen zijn verhaal De bankroet-jazz. De tekst heeft de
vorm van een filmscenario, waarin derhalve niet alleen de verhaalgebeurtenissen,
maar ook aanwijzingen voor de cineast zijn weergegeven. In het scenario wordt een
wereldrevolutie in gang gezet door toedoen van de dada en de jazz. De illusie van
een esthetische heilstaat lijkt in de verbeelding van de film werkelijkheid te worden.
Dada en jazz zijn plots zaken die de héle wereld aangaan; het alledaagse leven wordt
erdoor beïnvloed. Zelfs de klerken laten zich achter hun lessenaars vandaan lokken
door de ‘zegevierende jazz’, want ‘DE JAZZ VERZOENT DE VOLKEN’ en ‘DADA REDT
EUROPA’. Er vindt een rigoureuze omverwerping van het gezag plaats. Als de ministers
uit hun zetels verdreven zijn, als de revolutie is geslaagd, dan verschijnt het nieuwe
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staatshoofd op het bordes. De menigte op de Grote Markt in Brussel joelt en juicht.
Zoals de Keizer der Fransen zijn steek schrijlings op het hoofd plaatste, zo draagt
ook het nieuwe staatshoofd zijn ronde hoed. Hij luistert naar de naam Charlie Chaplin.
Het is niet verbazingwekkend dat Van Ostaijen in 1921 juist Chaplin tot staatshoofd
kroont van een door de kunst bestuurde wereld. De statuur van Napoleon past bij de
toen al wereldberoemde acteur/cineast, die door veel avant-gardistische beoefenaren
van oudere kunstdisciplines met bewondering werd gadegeslagen.1. Tot dit gezelschap
van vroege Chaplin-adepten behoren bijvoorbeeld Darius Milhaud, e.e. cummings,
Fernand Léger, Georg Grosz, Louis Aragon, Yvan Goll, Franz Kafka, Blaise Cendrars,
Victor van Vriesland, Gerard Bruning, H. Marsman en Constant van Wessem. Een
aantal van deze kunstenaars kunnen gerekend worden tot wat doorgaans de Historische
Avant-gardebeweging

1.

Vgl. R Koszarski, History of the Cinema. [Part] 3: An evening's Entertainment: The Age of
the Silent Feature Picture 1915-1928. New York etc. 1990 (p.263); H. Blotkamp e.a., Film
en beeldende kunst 1900-1930. [Catalogus Centraal Museum Utrecht]. Z.pl., 1979 (p.19,
p29 en p.49); J. Paech, Literatur and Film. Stuttgart 1988 (p.142).
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wordt genoemd.2. De reacties van vertegenwoordigers van deze beweging op het
fenomeen Chaplin staan in dit essay centraal.

Het klankbord van de kunst
Veel Historische Avant-gardisten hadden in de eerste decennia van de twintigste
eeuw het gevoel op de drempel van een nieuw kunsttijdperk te staan. Zij verwachtten
dat de nieuwe, tijdtypische kunst van de jonge generatie ertoe zou bijdragen dat het
dagelijks leven veranderd werd. De oude maatschappelijke orde werd door de
vooruitstrevende kunstenaars verafschuwd, en het was de kunst die uitdrukking gaf
aan het moderne levensgevoel dat aan de basis zou moeten staan van een nieuwe
wereld. De dadaïst Hans Arp, om maar een van de velen aan te halen, meende tijdens
de Eerste Wereldoorlog zelfs met de kunst de wereld te kunnen redden: ‘We zochten
een elementaire kunst die de mensheid kon redden van de curieuze gekte van deze
tijd’, zo herinnert hij zich later.3. Arp zocht dus niet alleen naar een nieuwe esthetica,
maar ook naar een nieuwe tijd. Zijn streven werd door veel jonge kunstenaars gedeeld.
Men ging zich over de kunst uitlaten in termen van een wereldrevolutie. Provocerend
werd ten strijde getrokken tegen alles wat met het verleden te maken had. De vele
beginselverklaringen staan bol van de dreigende taal; Marinetti was in zijn beruchte
manifesten een van de toonzetters.
Het waren de stormachtige ontwikkelingen van hun media, die de kunstenaars tot
enorm optimisme brachten over de draag- en zeggingskracht van hun werk. De
nieuwe mogelijkheden werden groot geacht: men veronderstelde een verband tussen
de ingrijpende vorm vernieuwingen die in de verschillende kunstdisciplines werden
doorgevoerd en de stormachtige technologische ontwikkelingen. De bewondering
van de Historische Avant-garde voor de dynamische manifestaties van de nieuwe
eeuw (de grote stad, industrie, vliegtuigen) kwam niet alleen voort uit verheerlijking
van het nieuwe, het jonge en moderne, maar werd ook gevoed door de hoopvolle
verwachting dat de wereld kleiner, en daarmee het bereik van de kunst groter zou
worden. In de technologische vooruitgang zagen kunstenaars een ondersteuning van
hun soms revolutionair-politieke en esthetische claims.
Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat alle jonge avant-gardisten begin deze eeuw
een uitgesproken politieke kunst voorstonden. Een aantal van de belangrijkste onder
hen (in Nederland: de jonge Marsman, Van Ostaijen) keerden zich zelfs apert tegen
zulk pragmatisch werk. De pretenties, ook van deze dichters, waren er echter niet
minder om: men meende middels een esthetiek, een kunst die ‘met de tijd
gelijkwaardig dynamisch beweegt’, zoals Van Ostaijen het in 1917 uitdrukte,4. bij te
dragen aan een nieuwe wereld - overigens vaak zonder er blijk van te geven over
2.

3.
4.

Ik beschouw hier Historische Avant-garde (cf. bijv. P. Bürger, Theorie der Avantgarde.
Frankfurt 1974) en Modernisme/High Modernism (cf. bijv. D. Fokkema en E. Ibsch, Het
Modernisme in de Europese letterkunde. Amsterdam 1984) als verschillende ‘faces of
Modernity’, die afhankelijk van elkaar te bestuderen zijn (vgl. bijv. A. Huyssen, After the
great divide. London 1986). De notie avant-garde ([+vernieuwingsgezindheid]) is op beide
typologieën van toepassing.
Geciteerd naar C.W.E. Bigsby, Dada and surrealism. London 1972, p.6.
Paul van Ostaijen, Verzameld werk, dl.4. Amsterdam 1979, p.23.
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werkelijk standvastige en consistente ideeën te beschikken over de invulling van zo'n
samenleving.5.
Desalniettemin lieten veel jonge auteurs - ook zij die slechts een zeer klein
taalgebied bestreken en hun werk in uiterst kleine oplagen zagen verschijnen - zich
tijdens de Eerste Wereldoorlog en in de jaren daarna uiterst hoopvol en hoogdravend
uit over de

5.

Een voorbeeld hiervan: Herwart Walden, de voorman van Der Sturm, keerde zich begin jaren
'20 fel tegen alle vormen van doorgedreven idealisme (bijv. in zijn bijdrage aan Het overzicht
15 (1923), p.40), om vervolgens in 1932, bevangen door Stalins ideologie, naar de Sovjetunie
te emigreren.
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mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de dichters van hun generatie. De
poëticale programma's van de kunstenaars van de Historische Avant-garde hebben
het verlangen gemeen naar een nieuwe maatschappij waarin de kunstenaar en zijn
kunst op natuurlijke wijze geïntegreerd zijn.6. De dichter en zijn werk dienden niet
boven wereld en werkelijkheid verheven te zijn, maar zij moesten midden in de
samenleving staan om daarin een dynamische, toonaangevende rol te spelen.
Maar de wereld gaf zich uiteraard niet zonder slag of stoot gewonnen voor de
nieuwe avant-garde. Er werd door de kunstenaars dan ook actief gewerkt aan
verbetering van het kunstklimaat. Zij spanden zich in om het klankbord voor de
nieuwe kunst zo groot mogelijk te maken. Zo probeerde men het publiek bewust te
maken van haar eigen esthetisch oordeel. Een bekend kunstobject uit deze periode,
Duchamps fietswiel, zet de beschouwer ervan aan tot denken over esthetische normen;
het beoogt kunstdiscussie op te roepen. Ook componisten toonden zich graag bereid
het publiek ‘op te voeden’ tot de nieuwe muziek. Eind 1918 hadden Arnold Schónberg
en zijn leerling Alban Berg in Wenen de Verein für musikalische Privataufführungen
opgericht. Deze vereniging stelde zichzelf tot doel tijdens bijzondere concerten de
muziek van bijvoorbeeld Reger, Schónberg en Bartók toegankelijk te maken.7. In
Nederland gebeurde hetzelfde. Ook hier werkten kunstenaars aan de verbetering van
het klimaat waarin hun kunst moest bloeien. Zo schotelde I.K. Bonset (Theo van
Doesburg) zijn lezers ‘phono-gymnastiek’ voor,8. waarmee hij hen wilde leren
abstracte klankwaarden te verstaan.

Chaplin: clown, star èn kunstenaar
Kunstenaars die zich zoveel moeite getroostten het publiek te winnen voor de Goede
Zaak, zullen verbijsterd gezien hebben hoe een van hun collegae in zijn eentje kon
bewerkstelligen dat miljoenen mensen kennis namen van zijn werk. Het schijnbare
gemak waarmee Chaplin in zijn films een als duizelingwekkend ervaren dynamiek
op zijn publiek overbracht, moet veel schilders en dichters met stomheid geslagen
hebben. Bovendien schenen een aantal louter praktische beperkingen van de literatuur
(taalgrenzen) en de plastische kunst (de gebondenheid ervan aan een bepaalde plaats)
Chaplin niet of nauwelijks te belemmeren in zijn succesvolle opmars over de wereld.
De Chaplin-comedys en de andere films van maatschappijen uit Hollywood en Berlijn,
die in de grote Europese steden werden vertoond, oefenden op het publiek een grote
aantrekkingskracht uit.9. De verschijning van Chaplin werd wereldwijd gezien en
zijn besnorde creatie kon worden tot een archetypische bekendheid.
Dit gigantische bereik van de acteur/cineast en zijn kunst fascineerde de
vertegenwoordigers van de Historische Avant-garde in de literatuur. Een van hun
doelstellingen was immers, om het heel eenvoudig te stellen, het vinden van gehoor.
Men zocht het publiek, bijvoorbeeld door het in te wijden in de nieuwe kunst. De
6.
7.

8.
9.

Vgl. bijv. P. Bürger, Theorie der Avantgarde (zie noot 2), p.67; passim.
Er werden bijv. vereenvoudigde piano-arrangementen van orkeststukken gespeeld, waarmee
beoogd werd de essentie van de stukken aan het publiek te tonen. Zie M. Carner, Alban Berg.
The Man and the Work. London 1975, p.46.
Zie I.K. Bonset, ‘Grondslagen tot een nieuwe versbeelding’. In: De stijl 4-7, 1921, p.101.
U. Gregor en E. Patalas, Geschichte des Films 1. München 1986, p.47.
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afstand die er had bestaan tussen de maatschappij en zich als buitenstaander
profilerende auteurs als Flaubert, Hugo, Baudelaire en
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Het sexsymbool Asta Nielsen. In Europa genoot haar bekoorlijke verschijning een bekendheid die
de roem van Chaplin evenaarde

hun werk diende overbrugd te worden.10. Veel geciteerd is Jean Paul Sartres visie op
de houding van de laat negentiende-eeuwse literatoren. Hij stelt in Qu'est-ce que la
littérature? (1969) dat deze auteurs hun publiek feitelijk minachtten: liever miskend
dan beroemd, aldus Sartre, daar waren de schrijvers het onderling over eens. En
succes tijdens het leven berustte op een misverstand.
De auteurs van de Historische Avant-garde wisten dat zij binnen hun discipline,
de literatuur, een revolutie op poten moesten zetten om de kloof tussen auteur en
maatschappij te dichten. Chaplin had in zijn nog traditieloze kunstvorm zo'n revolutie
niet nodig. De ruimten waarin het publiek met zijn films in aanraking kwam, de
cinema, de music hall, waren bovendien niet specifiek aan de (‘hogere’) kunst
gelieerd. Het verscheiden publiek bewonderde er een nieuw fenomeen: de stars. In
de Verenigde Staten waren acteurs als Earle Williams, Mary Pickford en Florence
Lawrence in 1914 al nationale bekendheden, en in Europa kende tien tot vijftien jaar
later iedereen Douglas Fairbanks, Rudolph Valentino, Asta Nielsen en vooral
Chaplin.11.
Deze beroemdheden vormden een nieuw echelon in de wereld van de artiesten,
waarvoor bijzondere wetten schenen te gelden. Marsman was als de dichter van het
‘rode boekje’ (Verzen, 1923) een begrip onder gelijkgestemde jongeren. Van Ostaijen,
de dichter van Music hall, werd tijdens de oorlog door zijn jonge bewonderaars wel
vergeleken met Baudelaire, die vijftig jaar na zijn dood voor velen een romantisch
symbool van het dichterschap geworden was. Maar waren Marsman en Van Ostaijen
mythische figu-

10.

11.

Vgl. W. Wehle, ‘Avantgarde: ein historisch-systematisches Paradigma “moderner” Literatur
und Kunst’. In: R. Warning, W. Wehle (Hrsg.), Lyrik und Malerei der Avantgarde. München
1982, p.12.
Zie voor statistieken over de populariteit van de stars R. Koszarski, History of the Cinema
etc. (zie noot 1), p.259 e.v.
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ren in eigen kring, hun generatiegenoot Chaplin was een mythe voor de hele wereld.
Niet alleen kunstenaars, maar iedereen kende zijn werk en zijn persoon. Gebruik
makend van de technologische ontwikkelingen waarop de dichters en de schilders
hun hoop gevestigd hadden, wist deze star een ongekend groot en universeel12. publiek
voor zijn werk te winnen.
Desalniettemin werd de maker van succesvolle shorts als The Tramp (1915), A
Dog's Life (1918) en The Kid (1920) door zijn schrijvende collegae sans rancune als
kunstenaar beschouwd. Onder meer daarin onderscheidde hij zich volgens de
literatoren van publiekslievelingen/sexsymbolen als Fairbanks en Valentino. Gerard
Bruning noemde Chaplin in 1926 bijvoorbeeld ‘een van de weinigen die voor de
film werken en kunstenaar zijn’.13.
Als kunstenaar kwam Chaplin dan ook in Van Ostaijens verhaal De bankroet jazz
terecht. Hij treedt in het scenario zelfs op als het staatshoofd van een door kunstenaars
gedirigeerde orde. Toch vinden we Charlie over het algemeen in zijn hoedanigheid
van clown, van variété-artiest terug in de literatuur van deze periode. Bijvoorbeeld
in een aantal gedichten van de surrealist Louis Aragon of in het vers ‘Die
Kinodichtung’ (1920) van Yvan Goll, waarbij Léger enkele Chaplin-illustraties
maakte. Chaplins clowneske verschijning sloot aan bij de ontwikkeling van een
betrekkelijk nieuw thematisch aandachtsgebied van kunstenaars uit verschillende
disciplines. Eerder al had bijvoorbeeld Toulouse-Lautrec, de schilder van Montmartre,
zich gecharmeerd getoond van circustypen, en ook in de symbolistische poëzie doken
veelvuldig clownsfiguren op, maar dit betrof steeds de droefgeestige pierrot, waarover
ook Nijhoff dichtte in De wandelaar (1916):
En ik zei weer: ‘Laten wij samen sterven,
Vrouw, mijn naam is Pierrot -’ Ik vroeg den hare.
Wij dansten samen of we dronken waren.
En mijn stuk hart rammelde van de scherven.

Niet deze pierrot, maar een nieuw type werd in de literatuur van de eerste generatie
van Chaplin-bewonderaars het boegbeeld van wat Van Wessem wel ‘de nieuwe
gevoeligheid’ noemde.14. Met dit type was men in aanraking gekomen in de music
hall, het variété, de cinema - moderne gelegenheden die door kunstenaars in Londen,
Parijs, Berlijn, Antwerpen gefrequenteerd werden. Ook in de Nederlandse literatuur
doken omstreeks 1920 plotseling variété-artiesten, acrobaten, kino's en danseresjes
op. Zo schreef F. Chasalle (Van Wessem) in het verhaal ‘Het variété varieert zichzelf’
it De clowns en de fantasten (1924):
In de circusruimte staat een Kerstklokkentoren opgesteld. / De klokken
beieren. De klepels worden opeens kleine clowns, / die, drijvend op hun
12.
13.

14.

R. Stephenson en J.R Debrix, The Cinema as Art. Harmondsworth 1970, p.233.
Gerard Bruning, ‘Charley Chaplin’. In: dez., Verontrust geweten. Z.pl., z.j. [essay uit 1926],
p.110. Van de houding van de literatoren t.o.v. wereldberoemde sexsymbolen krijgt men een
indruk in Van Ostaijens gedicht ‘Asta Nielsen’ (Verzameld werk 2, Amsterdam 1979,
p.111-118), waarin de dichter m.b.v. ironie afstand neemt van z'n eigen gevoelens van
bewondering.
Dit werd opgemerkt door Jaap Goedegebuure, die schreef over reacties van Nederlandse
literatoren op Chaplin in de bijdrage ‘Chaplinade’ in: Eep Franken e.a. (red), Voor H.A.
Gomperts, Amsterdam 1980, p.167-171.
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weide broeken bol als gasballons, wegzweven, / zich sturend met vlerkjes
groot als kinderhandjes. // Beneden staat August de Domme en slaat zich
op de heupen, / en bij iedere lachgil vliegt zijn punthoed omhoog [...].
De twee citaten van Nijhoff en Van Wessem geven een indruk van een interessante
shift in de vroeg twintigste-eeuwse literatuur. Van-
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zelfsprekend eigenden de vertegenwoordigers van de ‘nieuwe gevoeligheid’ zich de
Chaplin-figuur toe. Deze clown hoort tot de inboedel van de music hall; Chaplin is
deel van het decor van de nieuwe literaire avant-garde.
Niet alleen de clown, maar ook de kunstenaar Chaplin zagen de jonge dichters als
volmaakte representant van de nieuwe tijdgeest. Van Wessem beschouwde hem in
zijn uitgebreide Chaplin-monografie als de vertegenwoordiger en spreekbuis van ‘de
moderne generatie’,15. en ook Marsman legde in 1926 het verband tussen Chaplin en
het levensgevoel van de jongeren. Hij noemde Chaplins verschijning ‘de volmaakte,
synthetische drager van den modernen geest. Hij is meer dan dat; meer dan de
incorporatie van een mentaliteit, meer dan de samenvatting van kenmerken. Hij is
de volkomen organisch moderne mens’.16.

De kunst van de toekomst
Ook het nieuwe medium waarin deze ‘synthetische drager van den modernen geest’
pionierde, werd in de jaren '20 door de dichters van de Historische Avant-garde
gezien als een verschijnsel dat mede vorm gaf aan de tijdgeest. De cinema bracht
een kunstvorm waarin met nieuwe middelen werd gewerkt. Van deze middelen
koesterden de jonge auteurs hoge verwachtingen. Aragon, bijvoorbeeld, toont zich
opgetogen, wanneer hij schrijft: ‘vóór het verschijnen van de cinematograaf hebben
kunstenaars zich nauwelijks durven bedienen van de wan-harmonie van machines
en de obsederende schoonheid van commerciële opschriften, van affiches [...]. Alleen
de cinema die direct tot de mensen spreekt kan deze nieuwe bronnen van menselijke
pracht opdringen aan een rebelse mensheid’.17.
Het is niet verbazingwekkend dat de technische procédés van de film al
binnenslopen in de literatuur vóórdat midden jaren '20 een brede theoretische discussie
over de avant-gardistische kunstfilm op gang kwam. In een periode waarin de dichters
van de avant-garde uitdrukkelijk blijk gaven van ontvankelijkheid voor alle technische
verworvenheden, kon een vroege wisselwerking tussen filmische en literaire
technieken niet uitblijven. Op een heel basaal niveau zijn van die wisselwerking de
sporen zichtbaar in teksten als De bankroet jazz of Cendrars' Le film de la fin du
monde (1919), die voor wat betreft vorm en inhoud sterk doen denken aan
filmscenario's. In een meer verwerkte vorm zijn de nieuwe filmprocédés uit de vroege
jaren '20 te herkennen in bijvoorbeeld Kafka's novellen, en ook Marsmans aan Joris

15.
16.

17.

Ik citeer hier en in het vervolg de herdruk van de monografie Charlie Chaplin, z.pl., z.j.
[1953], p.24-25.
H. Marsman, ‘Charlie Chaplin’ (De stem, 1926). Niet opgenomen in Verzameld werk, geciteerd
naar Jaap Goedegebuure, Op zoek naar een bezield verband. Deel 2. Documenten, brieven
en verspreide publicakaties van H. Marsman. Amsterdam 1981, p.295. Zie voor de koppeling
Chaplin-tijdgeest ook Helmut Lethen, Neue Sachlichkeit 1924-1932. Studien zur Literatur
des ‘Weissen Sozialismus’. Stuttgart 1970, p.187.
Geciteerd naar H. Blotkamp Film en beeldende kunst 1900-1930 (zie noot 1), p.49.
Accentuering van mij.
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Ivens opgedragen gedicht ‘Salto mortale’ (1926) is wel met de nieuwe filmtechnieken
in verband gebracht.18
De bewondering voor de kunstenaar Chaplin is natuurlijk niet los te zien van dit
enthousiasme over het nieuwe medium waarvan hij een van de eerste bespelers was.
Zo wordt in de reacties van de jonge kunstenaars, die door het Duitse
avant-gardetijdschrift Das Kunstblatt in 1922 gevraagd was hoe zij dachten dat de
toekomstige kunst eruit zou gaan zien, aan de film een belangrijke rol toebedacht.
Georg Grosz schreef bijvoorbeeld: ‘Die Film ist die modernste Bildebene überhaupt,
er hat jede dynamische, simulta-

18

Zie voor Kafka: W.H. Sokel, The writer in extremis. Stanford, 1959, p.43, en voor Marsman:
J. Steen, ‘Magisch realisten en tijdgenoten’, in: J. Brand en K. Broos (red.), Magisch realisten
en tijdgenoten in de verzameling van het gemeentemuseum Arnhem. Zwolle 1992, p.11. Zie
voor de wijze waarop Nederlandse prozaïsten in een latere fase (jaren '30) gebruik maakten
van filmtechnieken Hans Antens artikel ‘Film en literatuur in het interbellum’, elders in dit
nummer.
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ne und futuristische Möglichkeit. Ist es ein Wunder dass Chaplin [...] lebendiger
[wirkt] als die beste Kunstausstellung? - hier liegt auch die Kunst der Zukunft’.19.
Ook in Nederland acht men de tijd rijp voor het nieuwe medium. Er worden hoge
verwachtingen van ‘de kunst van de toekomst’ gekoesterd. Van Wessem schreef in
1926 in een themanummer dat De vrije bladen aan de filmkunst wijdde: ‘De mens
zelf verandert niet, maar zijn gevoeligheid verandert. Iedere nieuwe tijd schept een
nieuwe gevoeligheid en die van de onze is die voor het “draadloze”, het rythmische,
het bewegende. [...] Een mededeelingsmiddel krijgt zijn waarde zoodra het verstaan
kan worden’.20. De ‘verstaanbare’ film werd door de auteurs in dit themanummer als
een buitengewoon adequaat medium gezien. Adequater zelfs, zo liet het zich aanzien,
dan de literatuur. J.F. Otten verklaarde bijvoorbeeld in zijn bijdrage: ‘mij is in diversis
cinemis het besef gegroeid, dat het bewegen van een lichaam, het spel van de handen
en de mimiek van een gelaat het hart kunnen voeren naar een strand, dat welhaast
niet van deze streken is. En voor mij leven reeds Boeddha en Gopa, Manon en des
Grieux in een sfeer die niet meer aan de boeken toebehoort’.21.
Deze voor de literatuur niet al te blijde boodschap spreekt ook uit de eerder
aangehaalde stelling van de dichter Aragon, dat ‘alleen de cinema die direct tot de
mensen spreekt’ in staat was de nieuwe ‘menselijke pracht’ over te brengen. Chaplin
bespeelt het medium dat toegang heeft tot de mensen: de reikwijdte van zijn kunst
is groot. Het is dit ongekende aspect van het fenomeen Chaplin dat begin jaren '20
door veel kunstenaars uit andere disciplines wordt benadrukt. In Chaplins kielzog
haastten literatoren zich dan ook aansluiting te zoeken bij de ontwikkeling van het
nieuwe medium. Sprekend over de vroege Chaplin-films wijst Van Wessem in zijn
monografie bijvoorbeeld op nieuwe mogelijkheden om een universeel publiek te
bereiken, die ‘wij [...] met behulp van de film [hebben] ontdekt’ (p.107). Veelzeggend
over het enthousiasme van de literatoren voor het nieuwe medium is ook de tekst die
de redactie van De vrije bladen bij wijze van motto plaatste op de eerste pagina van
het film-themanummer: ‘Wij gelooven in den film [...] omdat hij jong is; omdat hij
bewezen heeft een kracht te bezitten, die bestaat [...]; omdat hij de jongere generatie
ter harte gaat, uit de overtuiging dat den film een specifiek 20ste-eeuwsche
uitdrukkingskunst aan het worden is, die aandacht, toewijding en scheppingskracht
verdient’.
Veel dichters, beeldend kunstenaars en componisten van de toenmalige avant-garde
dachten er zo over. Een aantal van hen zou dan ook daadwerkelijk ‘toewijding en
scheppingskracht’ in de nieuwe kunstdiscipline investeren. Zo speelden Picasso,
Man Ray en Eric Satie een rol in Marcel l'Herbiers film l'Inhumaine, waarvoor Darius
Milhaud de muziek schreef.22. Andere kunstenaars toonden zich meer op afstand
betrokken bij de ontwikkelingen van de film. Zo publiceerden de redacties van De
stijl en Querschnitt wel afbeeldingen van filmdecors. De produkten van het jonge
métier der cineasten worden intussen steeds vaker in literaire tijdschriften besproken.
19.
20.
21.
22.

Geciteerd naar Uwe M. Schneede, Die zwanziger Jahre. Manifeste und Dokumente deutscher.
Künstler. Herausgegeben und kommentiert von [-]. Köln 1979, p.116.
Constant van Wessem, ‘De invloed van de cinema op de moderne literatuur’. In: De vrije
bladen 3-7/8/9, 1926, p.245.
J.F. Otten, ‘Autonomie’. In: De vrije bladen 37/8/9, 1926, p.240.
Zie H. Blotkamp, Film en beeldende kunst 1900-1930 (zie noot 1), p.21.
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geluwd, ontwikkelen
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een aantal kunstenaars uit oudere disciplines zich als specialisten op het nieuwe
terrein - in Nederland bijvoorbeeld Ter Braak.
Ter Braak, die al sinds eind 1925 aan tijdschriften als De vrije bladen en i 10
bijdragen leverde over de filmkunst, ging in de periode 1929-1931 met regelmaat
films recenseren voor De nieuwe Rotterdamsche courant. Ook de boekuitgaven van
zijn bekende, fraaie essays Cinema militans (1929) en De absolute film (1931) dateren
uit deze jaren. Ter Braak ontwikkelde zich, evenals zijn latere bentgenoot Du Perron,
op dat moment tot een van de in Nederland dominante literatoren, die aansluiting
zochten bij een main stream in de Europese literatuur die nu met de term Modernisme
wordt aangeduid.
De vertegenwoordigers van deze intellectualistische, chique beweging toonden
voor Chaplin, de star met een monsterachtig groot publiek, aanmerkelijk minder
belangstelling dan de dichters van de Historische Avant-garde. Hun kanttekeningen
bij het fenomeen Chaplin waren, àls ze al over hem schreven,23. tamelijk depreciërend.
Hoewel bijvoorbeeld Ter Braak zich voornamelijk richtte tegen de onbenullige, strikt
onkunstzinnige amusementsfilm, kon de Forum-voorman toch ook niet werkelijk
enthousiast raken over Chaplins The Gold Rush.24. Du Perrons oordeel was zelfs
uitgesproken negatief. Wie uit de dagboekaantekeningen van Kristiaan Watteyn Du Perrons alter ego in Een voorbereiding - wil opmaken dat de jonge Du Perron in
zijn avant-gardistisch streven gecharmeerd was geweest van Chaplin, kan in een
brief van de auteur aan Van Vriesland uit 1930 lezen hoe Du Perron dit herroept. Hij
schrijft dat hij voor Chaplin nooit (‘maar dan ook nooit!’) iets heeft gevoeld.25.
Ter Braak, Du Perron en de andere vertegenwoordigers van het Modernistische
echelon bewaarden omstreeks 1930 in principe afstand tot de produkten van de
filmindustrie. Ter Braak besprak niet Chaplins populaire werk, maar
23.
24.

25.

In verzamelingen van het beschouwend proza, de aantekeningen, de brieven van bijvoorbeeld
Thomas Mann, Musil, Nijhoff vindt men weinig of niets over Chaplin.
Zie bijvoorbeeld Menno ter Braak, De Propria Curesartikelen 1923-1925. 's-Gravenhage
1978, p.285 en dez., Verzameld werk, dl.2, Amsterdam 1980, p.443. Zie voor Ter Braaks
houding tegenover de amusementsfilm o.a. Hans Anten, Van realisme naar zakelijkheid.
Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932. Utrecht 1982, p.49-50.
Zie Du Perrons Verzameld werk, dl.2. Amsterdam 1955, p.251 en zijn Brieven dl.2.
Amsterdam 1978, p.180.

Vooys. Jaargang 11

avant-gardistische, niet a priori toegankelijke kunstfilms van bijvoorbeeld René Clair,
Fritz Lang, Eisenstein en Poedovkin.

Op het witte doek verwezenlijkte idealen
Wanneer in Nederlandse literaire tijdschriften uitgebreid op dit type (kunst)film
wordt gereflecteerd, maakt Chaplin inmiddels zijn grotere, klassiek geworden films.
City Lights, Modern Times en The Great Dictator brachten in respectievelijk 1931,
1936 en 1940 natuurlijk niet meer de cultuurschok teweeg, die veel jonge Europese
kunstenaars begin jaren '20 hadden ervaren toen zij in de cinema voor het eerst
Chaplins vroege, stomme films vertoond zagen. In deze eerdere fase van de
ontwikkeling van de nieuwe kunstvorm film toonden met name de Historische
Avant-gardisten een opgetogenheid waarvan een Modernist als Ter Braak nooit blijk
zou geven. De auteurs van de Historische Avant-garde, die zich zo actief toonden
om hun ideaal van de in een nieuwe maatschappij geïntegreerde kunst te
verwezenlijken, zullen Chaplins vroege filmpraktijk en het enorme publieke succes
daarvan niet anders hebben aanschouwd dan in relatie tot hun eigen ambities en
pretenties. Chaplin implanteerde met zijn kunst een afspiegeling van het es-
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prit nouveau in de beleving van een massaal publiek.
De belangrijkste Nederlandse vertolker van het enthousiasme over Chaplins vroege
films, Van Wessem, schreef in zijn monografie: ‘hij [heeft] tot collectieve gevoelens
[...] gesproken’, bijvoorbeeld door op te treden ‘in ons baantje van kantoorklerk,
bediende in de bank van lening, metselaar etc.’ (p.22-23). Van Wessem benadrukt
een zeker emancipatorisch aspect van Chaplins kunstenaarschap. Zoals Van Ostaijen
in De bankroet jazz de klerken achter hun lessenaars vandaan sleurt en hen betrekt
in de nieuwe kunstorde die hem in het scenario voor ogen stond, zo maakt Chaplin
hen deelgenoot van zijn kunst. De jonge dichters van de Historische Avant-garde
wisten dat een dergelijke verbreding van het kunstpubliek noodzakelijk was. Hans
Arp had immers pretentieus maar illustratief het streven van een belangrijk deel van
zijn kunstenaarsgeneratie verwoord, toen hij schreef dat hij en zijn collegae zochten
naar ‘een elementaire kunst die de mensheid kon redden van de curieuze gekte van
deze tijd’. In deze optiek kon kunst niet langer het zondagse tijdverdrijf van
bourgeoisintellectuelen en salonbezoekers zijn.
De vertegenwoordigers van de Historische Avant-garde wilden Chaplin zien als
hun bondgenoot in de strijd tegen de gevestigde maatschappelijke orde.26. Marsman,
bijvoorbeeld, beschouwde hem in de eerste plaats als recalcitrant kunstenaar. Dit
blijkt wel uit het tekstje dat hij als motto plaatste boven zijn eerder genoemde artikel
over Chaplin in De stem: ‘Au dernier Jugement. Charlie: Voulez-vous me pardonner,
Seigneur, parce que j'ai fait “La Ruée vers l'Or...?” Le Bon Dieu: Non’.27.
Ook Van Wessem gaf er blijk van in Chaplin een medestander te herkennen in de
strijd van de jongere generatie tegen de waarden van de gevestigde orde. In zijn
Chaplin-monografie maakt hij gewag van de ‘sociale drijfveer’ van de komiek. Hij
ziet in hem de belichaming van het verzet van de onmachtigen tegen de autoriteiten,
het gezag, de geldmachten: ‘Chaplin geeft een schop tegen het achterste van het
monster, dat ons maar zou doodknijpen als wij het niet van tijd tot tijd in een kalk-bak
lieten vallen’, zo schrijft hij (p.25). Van Wessem, die immers ‘wij’ schrijft,
identificeert zich met Charlie's underdogpositie.
Het gevoel de underdog te zijn, behoorde ongetwijfeld tot het generatiebesef van
de dichters van de Historische Avant-garde. De jongeren, die het moderne leven
zoveel beter ‘aanvoelden’ dan de generatie van hun ouders, moesten desalniettemin
vechten tegen de hardnekkigheid waarmee zij veronderstelden dat deze ouderen
vasthielden aan een hopeloos verouderde inrichting van de maatschappij. De nieuwe
kunst belichaamde het verlangen naar een open samenlevin; naar vrijheid; naar
bewegingsruimte voor het (jonge!) individu.28. Chaplin was zo'n individu. Als
vertegenwoordiger van zijn generatie rekende hij af met ‘de late, loome sfeer der
serres chaudes [...] Hij doorbreekt naar de kernen den gesluierden schijn’, aldus
Marsman in 1926; en daarmee ‘stoot [Chaplin] het vertraagde hart van de wereld in
gang’.29.
26.
27.
28.
29.

J. Goedegebuure, ‘Chaplinade’ (zie noot 14), p.170; J. Paech, Literatur und Film (zie noot
1), p.153.
La Ruée vers l'Or. Chaplins film The Gold Rush, 1925.
Robert Wohl, The generation of 1914. Cambridge, Massachusetts 1981, p.210-212; W.
Wehle, ‘Avantgarde...’ etc. (zie noot 10), p.30-35.
. H. Marsman, ‘Charlie Chaplin’ (zie noot 16), p.295-296.
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De verwachtingen die de kunstenaars van de Historische Avantgarde koesterden
van hun kunst, zagen zij in Chaplins jonge kunstvorm verwezenlijkt. De kunstenaar
die het ‘vertraagde hart van
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de wereld’ sneller deed kloppen, kon gelden als boegbeeld van een nieuw
kunstenaarstype. Wat in de literatuur op uiteenlopend intellectueel niveau werd
gepresenteerd aan gescheiden groepen lezers, scheen door de eerste kunstenaar/star
van een ongekend medium te worden voorgeschoteld aan een universeel publiek.
Geen wonder dat Chaplins clowneske verschijning en de procédés van zijn eigentijdse
kunstdiscipline in de vroeg twintigste-eeuwse literatuur binnendrongen.
Merkwaardig genoeg is echter de collectieve euforie over het fenomeen Chaplin en
de mogelijkheden van zijn nieuwe kunstvorm onder de kunstenaars van de Historische
Avant-garde niet van lange duur gebleken. Evenals Ter Braak, die begin jaren '30
schreef over Clair, Lang, Eisenstein, Poedovkin, richtten vertegenwoordigers van de
Historische Avant-garde zich in de loop van de jaren '20 steeds nadrukkelijker op
de prestigieuze kunstfilm, die slechts voor weinigen toegankelijk was en niet voor
een groot publiek werd vertoond. De cinematografische experimenten van
bijvoorbeeld Fernand Léger en diens collega-kunstfilmproducenten kwamen in het
centrum van de belangstelling van de Historische Avant-gardisten te staan. Veel
auteurs, die de vroege Chaplinfilms met een mengsel van verbijstering en bewondering
hadden gadegeslagen, bleken uiteindelijk meer geïnteresseerd in een geheel ander
type film.30.

Terwijl Chaplin als bespeler van een nieuw en adequaat medium een aantal van de
belangrijkste idealen van de Historische Avant-garde in praktijk scheen te brengen,
keerden kunstenaars die deze idealen koesterden zich van het cinemafenomeen af.
In Nederland, bijvoorbeeld, zwijgt niet alleen de Modernist Ter Braak over Chaplin,
maar ook Marsman verliest eind jaren '20 zijn interesse voor de acteur/cineast. De
vraag werpt zich op hoe deze merkwaardige manoeuvre te verklaren is. Wanneer
Goedegebuure in zijn proefschrift opmerkt dat de figuur Chaplin tot Marsmans
vitalistische periode behoort,31. lijkt de link Chaplin-vitalisme een logische verklaring
voor Marsmans veranderde houding ten opzichte van het fenomeen. Toch vind ik
deze analogie als verklaring weinig bevredigend. Ik denk dat de overeenkomsten
van het werk en de opvattingen van de jonge Marsman met de gebruikelijke typologie
van de Historische Avant-garde een vraag oproept, die tot een andere verklaring
leiden kan. Is uiteindelijk de reaktie van de Historische Avant-gardisten op het succes
van Chaplin en zijn medium vergelijkbaar met de houding die kunstenaars uit een
30.

31.

J. Paech, Literatur und Film (zie noot 1), p.158; H. Blotkamp, Film en beeldende kunst
1900-1930 (zie noot 1), p.21. Enkele citaten waarin vertegenwoordigers van de Historische
Avant-garde verantwoording afleggen van hun veranderde houding t.o.v. het type films dat
Chaplin maakte, geef ik in een volgende paragraaf.
J. Goedegebuure, Op zoek naar een bezield verband. Deel 1. De literaire en maatschappelijke
opvattingen van H. Marsman in de context van zijn tijd. Amsterdam 1981, p.349.
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heel ander (Modernistisch) echelon aannamen tegenover de populaire films en hun
sterren?

Pretenties en terughoudendheid
De consequenties van een bevestigend antwoord op deze vraag zijn interessant. Een
van de onderscheidende factoren van de categorieën Modernisme en Historische
Avant-garde zouden er (zeker niet voor het eerst) door op de helling komen te staan.
Andreas Huyssen begint zijn studie After the great Divide (1986) met de constatering
dat het Modernisme in de kunst wordt gekenmerkt door
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een bewuste uitsluiting van ‘lagere’ cultuurvormen. De Modernist staat vijandig
tegenover de massacultuur en waakt ervoor dat de zuivere, hogere kunst niet door
het alledaagse, het banale wordt ‘bevuild’. Het sinds het fin de siècle in de literatuur
dominante discours dat vasthoudt aan een strikt onderscheid tussen hoge en lage
cultuurvormen - het discours dat Huyssen als ‘the great divide’ omschreef - kenmerkt
het werk van de Modernisten. Zij gaven ‘new strength and vitality to the old
dichotomy’, aldus Huyssen.32.
De door de Modernisten geëerbiedigde dichotomie zou tezelfder tijd onder impuls
van de Historische Avant-garde een venijnige aanval hebben moeten verduren.
Vertegenwoordigers van de beweging wilden Chaplin, die toch een voorbeeldige
representant was van deze aanval, desalniettemin slechts voor korte tijd als boegbeeld
van een nieuwe lichting kunstenaars beschouwen. Waren de Historische
Avant-gardisten niet de eerste kunstenaars die tornden aan het oude axioma dat
slechts het Hogere, het Ware tot Kunst kon worden gesmeed? Ondernamen zij geen
pogingen om the great divide te doorbreken? Trachtte men niet verandering te brengen
in het in-zichzelf-gesloten karakter van de kunst?
De uiteindelijk toch weifelende houding tegenover Chaplin zou de waarachtigheid
van deze pogingen enigszins twijfelachtig maken. Toen ook de kunstenaars van de
Historische Avant-garde zich eind jaren '20 gingen bezighouden met de kunstfilm,
trokken zij zich immers weer terug in de schulp van een ontoegankelijke, hogere
kunstvorm. Een kunstvorm voor enkelen. Het lijkt erop dat ook deze bevlogen
idealisten uiteindelijk het grote publiek schuwden. Hun ideaal van een in de
maatschappij geïntegreerde kunst ten spijt, geloof ik dat de aanvankelijke bewondering
voor het fenomeen Chaplin inderdaad aan het wankelen werd gebracht door het
fenomenale succes van zijn films en zijn typetje. Chaplins ogenschijnlijk moeiteloze
verovering van het publiek steekt potsierlijk af tegen het moeizame gevecht van de
Historische Avant-gardisten om een volwaardige plaats in het zich verbredende scala
van door een groot publiek genoten kunstuitingen.
Helaas is een toegankelijke verzameling van de essays en de brieven van veel,
heel veel van de auteurs van de Historische Avant-garde niet voor handen. Een min
of meer representatieve en controleerbare documentaire over de bekoeling van de
Chaplinliefde van deze auteurs kan dan ook in het beperkte bestek van dit essay niet
gegeven worden. De gestelde hypothese wint desalniettemin aan aannemelijkheid
wanneer we proberen het verschijnsel te verklaren uit tijdtypische opvattingen over
het dichterschap, die door een aantal van de vroege Chaplin-adepten werden
uitgedragen. Groot is het contrast tussen deze hoogdravende ideeën en de laconieke
opvattingen die Chaplin koesterde over de films die hij in zijn beginperiode maakte.
Een vergelijking laat zien hoe en waarom de wegen van de kunstenaars zich scheidden.
Een aardige ingang tot Chaplins ideeën over het filmkunstenaarschap is diens in
1964 gepubliceerde autobiografie.33. Voor wie vertrouwd is met het gecompliceerde
poëticaal jargon van dichters of met de manifesten van avant-gardistische beeldend
kunstenaars, kan het lezen van Chaplins uitlatingen over de ins en outs van zijn

32.
33.

A. Huyssen, After the great Divide (zie noot 2), p.vii
Ik citeer steeds uit de Nederlandse vertaling: [Charles Chaplin), Chaplin. De autobiografie.
's-Gravenpage 1993.
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métier een vreemde gewaarwording zijn. Deze kunstenaar geeft er geen enkele blijk
van verheven denkbeelden te koesteren. Waar dichters in deze periode zorgvuldig
smeedden aan hun beschouwend oeuvre, waaruit complexe poëtica's af te leiden zijn,
daar bedient Chaplin zich van ongecompliceerde bewoordingen, waarop een term
als ‘poëtica’ veel minder van toepassing is dan de engelse uitdrukking to talk shop.
Steekwoorden in zijn filmjargon zijn: sentiment, stemming, grap, clownerie,
lachsucces. Chaplin is een komiek en wil zeker niet de indruk wekken pretenties te
hebben, die bij dat imago niet passen. De pretentieloosheid van zijn uitlatingen steken
schril af bij de commentaren op zijn werk, die literatoren in hun tijdschriften lieten
afdrukken.
Wat zouden deze dichters bijvoorbeeld gedacht hebben van de lulligheid van het
advies dat Chaplin in zijn autobiografie geeft aan filmmakers: ‘ik zou de volgende
raad kunnen geven: neem een onderwerp dat u zou kunnen stimuleren, bekijk het
van alle kanten, werk het uit, en als u merkt dat u er niets mee kunt beginnen, dank
het dan af en neem een ander’ (p.246). Of, enkele regels verder: ‘het was voor mij
niet nodig boeken te lezen, om te weten te komen dat het leven hoofdzakelijk bestaat
uit conflicten en leed. Mijn gehele clownerie was daar instinctief op gebaseerd’.
Hoewel hij verklaart een grondige afkeer te hebben van de met ‘trucs [en] tien miljoen
dollars’ (p.292-293) tot stand gebrachte amusementsfilm, die Hollywood midden
jaren '10 aan de lopende band begon te produceren,34. doet Chaplin het voorkomen
alsof zijn inhoudelijke criteria samengevat kunnen worden in één zin: als het publiek
zijn lach en zijn traan maar kan voelen (zie bijv. pp. 178-181 en 279).35.
Uitgebreider laat Chaplin zich uit over de techniek van het filmen.
Speelfilmproduktie schijnt hij als een ambacht te beschouwen. De bekeken wijze
waarop zijn bestudeerde bewegingen in beeld worden gebracht, verraden hoe
zorgvuldig de cineast te werk ging. Ook zijn grote bereidheid tot het aannemen van
een kritische houding ten opzichte van zijn werk duidt hierop. Van elke driekwart
meter film die hij voor The kid draaide, gebruikte hij uiteindelijk slechts één
centimeter.36. Op deze precisie gaat Chaplin prat als de beoefenaar van
(kunst)nijverheid.
De dichters onder Chaplins tijdgenoten lieten zich, zoals we zagen, wel anders uit
over hun métier. De problematiek van de positie van de auteur in de maatschappij,
van de functie van zijn werk was voor de literatoren zelfs van nagenoeg existentiële
aard. De ideeën van Kandinsky, die voor veel dichters van de Historische Avant-garde
maatgevend waren, laten dit zien. Kandinsky had in het eerste deel van zijn befaamde
Über das Geistige in der Kunst (1912) met een metafoor duidelijk gemaakt hoe hij
zich de rol van de kunstenaars in de wereld voorstelde. Hij beschreef de ontwikkeling
van het immateriële, het geestelijk leven als een omhoog schuivende driehoek. In de
smalle spits van deze driehoek stelde hij zich de kunstenaars voor. Met de kunstige
middelen die tot hun beschikking staan, sturen zij de vooruitgang. De middelen van
34.
35.

36.

Zie bijv. P. Miles en M. Smith, Cinema, Literature & Society. Elite and Mass Culture in
Interwar Britain. London etc. 1987, p.163-167.
Ook over evt. politieke ‘bedoelingen’ laat Chaplin zich nauwelijks uit. De hoogst enkele
keer dat hij iets laat doorschemeren dat lijkt op de buiten-literaire pretenties van dichtende
tijdgenoten, dan betreft dat zijn wens om ‘een satire op de vooruitgang’ te maken (p.245).
Modern times (1936) is zo'n satire.
Alleen Fritz Lang ‘draaide’ nóg ‘ruimer’ (1:149 in Metropolis, 1926). Zie Th. Leeflang, De
wereld van de comedy. Houten 1986, p.112.
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de kunstenaar (voor de dichters: de taal) geven volgens Kandinsky het meest adequaat
uitdrukking aan nieuwe impulsen, die van het tot een elite behorend individu
afkomstig zijn.
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Het feit dat de dichters van de Historische Avant-garde doelen stelden die de grenzen
van het individu ruimschoots te buiten gaan, weerhield hen er niet van Kandinsky's
opvattingen te delen. Ook zij zagen hun instrument, het woord, als de speerpunt in
de strijd om de verwezenlijking van hun idealen. Dichters als Van Ostaijen en I.K.
Bonset repten expliciet van een ‘scheppende taal’, die perspectieven bieden kon op
het nog-niet-bestaande. Toen Chaplin aan de Europese dichters een aantal jaar na de
verschijning van Über das Geistige in der Kunst ongekende middelen toonde waarmee
een kunstenaar midden in de maatschappij van zijn tijd kon komen te staan, bleven
zij uiteindelijk volharden in hun hoge verwachtingen van het woord. Weliswaar
probeerde I.K. Bonset zijn publiek door middel van ‘phono-gymnastiek’ vertrouwd
te maken met abstracte klankwaarden, maar zijn Letterklank- en X-beelden kunnen
onmogelijk door velen zijn verstaan. En de vraag of Van Doesburg met deze gedichten
bewerkstelligd heeft dat Kandinsky's driehoek een stukje hoger schoof, hoeft
nauwelijks gesteld te worden.
Chaplin won moeiteloos de wereld met behulp van zijn nieuwe medium, maar de
poëzie werd in feite alleen maar ontoegankelijker. Van dit lot van de dichters, die
hun hoop gevestigd hadden op een scheppende taal, waren enkele van hen zich
overigens wel bewust. Martinus Nijhoff, bijvoorbeeld. Schrijvend over de
prozagedichten van Bertrand en Rimbaud, legde Nijhoff in 1921 enkele essentiële
kenmerken van de gecompliceerde poëzie van veel vroeg twintigste-eeuwse dichters
bloot. Het is, aldus Nijhoff, de dichters niet te doen om het beschrijven van ‘wat
reeds bestaat en wat wij allen reeds kenden’. Het woord, zo schrijft Nijhoff, wordt
door hen niet ‘slechts als middel gebezigd’, maar: ‘de onafhankelijke en
verantwoordelijke taak van de dichter is het hanteren van de natuur der taal [...]. Zijn
beheersing en beeldvorming schept andere overzichten, nieuwe duidingen, die wij
uit het leven en uit de werkelijkheid nog niet vermochten te ontraadselen’. Natuurlijk,
dit is allemaal heel mooi. Maar, zo blijkt Nijhoff te beseffen, dergelijke poëtische
initiatieven zijn gedoemd te stranden in de goede bedoelingen van de auteur. Hij
schrijft weliswaar dat de scheppende taal van Bertrand en Rimbaud (lees: moderne
poëzie) ‘nieuwe duidingen’ biedt, maar scherp constateert hij ook: ‘daar nu eenmaal
voor de meesten onder ons de taal meer een mededelingsmiddel dan een naar eigen
natuur te beheersen materie is, zal dit proza nimmer populair, nimmer gemeengoed
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worden. Het blijft een “curiosité esthétique” voor enkelen, telkens weer, die het
zullen ontdekken’.37.
Lang niet alle dichters waren zo ‘wijs’ zich bij Nijhoffs constatering neer te leggen.
De dichters van de Historische Avant-garde bleven het poëtische woord, het ‘curiosité
esthétique’ in stelling brengen in de strijd om verwezenlijking van maatschappelijke
idealen. De belangrijkste Nederlandse dichters wier denkbeelden voor een aanzienlijk
deel op Kandinsky's esthetica terug te voeren zijn - Van Doesburg, Marsman, Van
Ostaijen - zochten een groter gehoor dan de ‘enkelen’ waarvan Nijhoff rept. Evenmin
als Nijhoff wilden zij echter zwichten voor een toegankelijke kunst.38. Tot een knieval
voor het publiek waren de dichters niet bereid. Wel

37.
38.

M. Nijhoff, Verzameld werk 2. Kritisch en verhalend proza. Amsterdam 1982, p.98-100.
Vgl. bijv. Van Ostaijens oordeel over de toegankelijke, eenduidig referentiële en populaire
(!) poëzie van Moens. Zie bijv. Verzameld werk 4, p.162 en p.328-329.
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koesterden zij de illusie de samenleving dusdanig te kunnen transformeren (de
‘phono-gymnastiek’!), dat hun nieuwe kunst daarin een vanzelfsprekende plaats zou
krijgen.

De statuur van een voornaam métier
De stugge volharding van veel auteurs van de Historische Avant-garde in hun geloof
in de kracht van het dichterlijke woord speelt mijns inziens een belangrijke rol bij
hun receptie van het fenomeen Chaplin. De jonge vertegenwoordigers van de oude,
respectabele kunstvorm literatuur bleken uiteindelijk niet bereid Chaplins adequate
weg naar het publiek als de juiste weg te accepteren.
Vanuit dit perspectief bezien, verraden zelfs vroege, (nog) lovende reacties van
literatoren op Chaplin-films tussen de regels door enige afgunst. Wanneer Van
Wessem, toch een verstokt Chaplin-bewonderaar, in 1926 The Gold Rush bespreekt
- Chaplins inmiddels volkomen gecanoniseerde eerste grotere film -, geeft hij blijk
van enkele bedenkingen. Hij schrijft: ‘wanneer Chaplin, “acteur de mouvement”,
stilstand wil anders dan als inleiding voor een volgende explosie van dolle bewegingen
[...], wanneer hij een “dichterlijke” scène wil geven’, dan doet hij dingen ‘waartoe
hij niet heelemaal in staat is’.39. Nadat de ademloze bewondering voor de verschijning
van deze representant van een nieuw kunstenaarstype op het al even nieuwe witte
doek enigszins is geluwd, kan Van Wessem niet nalaten Chaplin in zekere zin een
halt toe te roepen middels een depreciërende kanttekening in de trant van
‘schoenmaker, blijf bij je leest’...
Hier is een literator aan het woord die wanhopig probeert nog iets van het aura
van zijn métier te redden: de hogere waarden in de kunst, in het leven, door Van
Wessem hier aangeduid met de term ‘het dichterlijke’, blijft toch het domein van de
literatuur. Ook een Nederlandse auteur van geheel andere signatuur, Gerard Bruning,
laat iets dergelijks doorschemeren, wanneer hij in 1926 over Chaplin schrijft. Chaplins
kunst, aldus Bruning, is ‘in haar essentiële elementen [...] samengesteld uit droefheid,
uit een lucide besluiteloosheid ten opzichte van het leven en een zeer verwoestende
ironie en in al deze dingen geeft hij die prachtige snelheden, waarvan de buitenkant
voor elkeen en de binnenkant voor enkelen is’.40. Dit is een serieuze bedenking van
een serieus auteur, die sprekend over een populaire kunstvorm niet nalaat er blijk
van te geven dat de ware kunst niet voor het grote publiek weggelegd is. ‘De
binnenkant’ van ‘de prachtige snelheden’, wat dat ook moge zijn, acht hij immers
slechts geschikt voor enkelen.
Van Wessems, de prediker van de ‘nieuwe gevoeligheid’ en mede-initiator van
de (kleine) Historische Avant-gardebeweging in Nederland, reageerde niet zonder
bedenkingen op The Gold Rush, een van Chaplins grote commerciële successen. Het
is veelzeggend dat zijn oordeel sterk lijkt op het commentaar van Bruning - deze
katholiek, wiens fascinatie voor de Middeleeuwse cultuur veel groter was dan zijn
belangstelling voor een esprit nouveau. Opmerkelijker nog is de constatering dat
39.
40.

Constant van Wessem, ‘Charlie Chaplin’. In: De vrije bladen 3-7/8/9, 1926, p.234.
Gerard Bruning, ‘Charley Chaplin’ (zie noot 13), p.111.
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Van Wessem als vertegenwoordiger van de Historische Avant-garde in zijn
kanttekening hetzelfde geluid laat horen, dat ook in de filmkritieken van
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Modernisten (inderdaad!) als Ter Braak klonk.
Van Wessem houdt vast aan de verheven positie, die de kunstenaars in de
negentiende eeuw tot maatschappelijke buitenstaanders had gemaakt. Analoog hieraan
is de volharding van andere avant-gardistische kunstenaars als Kandinsky, Van
Ostaijen, Van Doesburg en Marsman in hun streven om middels de hogere kunst, de
ontoegankelijke esthetiek een dynamische rol te spelen in de vooruitgang. Hun angst
voor het ‘verval’ van de kunst tot een massa-aangelegenheid was sterker dan de
idealen van een in de nieuwe maatschappij geïntegreerde kunst. Chaplin, die de
vertegenwoordigers van deze nieuwe maatschappij met zijn dynamische kunst
bereikte, moest het uiteindelijk stellen met een ànder publiek, dat van het publiek
van de kunstenaars strikt gescheiden was.
De kunstenaars van de Historische Avant-garde hadden zich zoals gezegd inmiddels
- evenals de Modernist Ter Braak - gericht op een heel ander type film. Hun vlucht
naar het exclusieve domein van de kunstfilm was een reactie op het bij nader inzien
toch als al te eenvoudig beschouwde succes van Chaplin en de andere stars, die het
publiek voor zich gewonnen hadden. Veel Historische Avant-gardisten hebben er
expliciet blijk van gegeven zich van het reactieve karakter van hun veranderde
houding bewust te zijn. Fernand Léger, een van de vroege bewonderaars van
Chaplin,41. schreef bijvoorbeeld: ‘het verhaal van de avantgarde-films is heel simpel.
Het is een directe reactie tegen films met scenario's en sterren. Ze bieden verbeelding
en spel in tegenstelling tot de commerciële natuur van alle soorten films. Dat is niet
alles. Ze zijn de wraak van de schilders en dichters. [Dezen] moeten zichzelf
verdedigen en bewijzen dat de kunst van de verbeelding, die gedegradeerd was tot
accessoire, helemaal in haar eentje, met eigen middelen [...] films kon construeren
door het het bewegende beeld als hoofdrolspeler te behandelen’.42.
Schilders en dichters namen wraak op het succes van Chaplin. De bewondering
was omgeslagen in het besef dat het prestige van de oude métiers was aangetast door
de opmars van de film. Ook een lange en belangrijke programmatische tekst uit 1925,
Die Kunst ist in Gefahr (1925), geeft daar blijk van. De ondertekenaars van het
manifest waren Grosz en Herzfelde. Waar de eerste zich enkele jaren eerder in Das
Kunstblatt nog lovend over Chaplin had uitgelaten, menen de auteurs nu te moeten
waarschuwen tegen de gevaren van de amusementsfilm, en komen zij en passant op
voor de oude cultuurwaarden: ‘mit der Erfindung der Photographie begann die
Dämmerung der Kunst. Sie ging ihrer Rolle als Berichterstatterin verlustigen. [...]
Chaplin schlägt Rembrandt’.43.
Twee vertegenwoordigers van de Berlijnse dada-beweging, die in tijdschriften als
Die Pleite en Jedermann sein eigener Fussball gepleit hadden voor een anti-kunst,
nemen het op voor een in chique instituten tentoongesteld schilder, die door de
‘Dämmerung der Kunst’ (Chaplin c.s.) bedreigd wordt. Blijkbaar noopt de opkomst
van een kunst die de hele wereld bestrijkt Grosz en Herzfelde tot verzet. Dit
onverwachte verzet wordt uit al even onverwachte hoek gesteund: zelfs Bertolt
Brecht, die toch als weinig anderen zijn (politieke en sociale) hoop had gevestigd op
de massacultuur,
41.
42.
43.

Zie R Koszarski, History of the Cinema etc. (zie noot 1), p.263.
Geciteerd naar H. Blotkamp, Film en beeldende kunst 1900-1930 (zie noot 1), p.21. Eerste
accentuering van mij.
Geciteerd naar U.M. Schneede, Die zwanziger Jahre etc. (zie noot 19), p.127.
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toonde zich in 1931 kritisch ten opzichte van Chaplin. Zijn ideologisch getinte verwijt
luidde: ‘Chaplin weiss genau, dass er “menschlich”, das heisst spiessig sein muss,
urn auch anderes zu dürfen, und ändert zu diesem Zweck gelegentlich ziemlich
skrupellos seinen Stil’.44.
Natuurlijk: het prototype van de Historische Avant-gardist bestaat niet. Het oeuvre
en dichterschap van auteurs als Marsman, Van Wessem en Van Ostaijen - om me
maar tot enkele Nederlandstaligen te beperken - zijn zeer wel te bezien vanuit een
Modernistisch kader.45. Toch geeft de wijze waarop veel kunstenaars van de
Historische Avant-garde zich uiteindelijk van Chaplins nieuwe kunst distantiëren
aanleiding de scheidslijn tussen Historische Avant-garde en High Modernism niet
te absoluut op te vatten.

Bankroet?

Keren wij tot slot terug bij De bankroet-jazz, Van Ostaijens scenario voor een nieuwe
orde, waarin de kunstenaars, die de touwtjes in handen hebben, Chaplin als boegbeeld
kozen. We verlieten onze held, toen hij ten overstaan van een juichende menigte als
staatshoofd het bordes betrad. Hoe verging het deze nieuwe Napoleon? Wat gebeurde
er in de esthetische heilstaat op het witte doek?
Natuurlijk: het ging helemaal mis. Het zag er allemaal ook veel te mooi uit.
Uitgerekend Charlie Chaplin, die op het moment dat Van Ostaijen De bankroet-jazz
schreef werd beschouwd als de nieuwe kunstenaar bij uitstek, vervult de meest
prominente rol in Van Ostaijens utopische filmwereld, die de kunstenaars naar hun
hand hebben gezet: ‘de jazz kringt rond de kwezels’, schrijft Van Ostaijen.
Maar het is de mentaliteit van diezelfde kwezels, die in het scenario uiteindelijk
tot het bankroet van de utopie leidt. Als op de Grote Markt de abdicatie van de oude
regering gevierd wordt, blijkt de menigte van het nieuwe gezag niets anders te
verlangen dan de ‘realisering van [hun] levensmaxiem’: luid wordt de leus ‘elk burger
een rentenier’ gescandeerd. Dada en jazz zijn niet belangrijk meer, noch zijn de
klerken en de kwezels in de kunstenaar geïnteresseerd. Charlie Chaplin is nog niet
44.
45.

Bertolt Brecht, Schriften zur Literatuur und Kunst 1, 1920-1932. Z.pl. [Frankfurt], 1967,
p.183.
Zie bijv. Theo D'Haen, ‘Paul van Ostaijen's Modernism’. In: Neophilologus 73-4, 1989,
p.481-500.

Vooys. Jaargang 11

begonnen met zijn inaugurele toespraak, of de menigte roept luidkeels om de minister
van financiën...
Wie Van Ostaijens De bankroet-jazz in 1993 leest, zou kunnen opmerken dat de
auteur ten onrechte ‘voorspelt’ dat Chaplin door de massa naar huis gezonden wordt.
Wat de dada (in De bankroet-jazz te beschouwen als pars pro toto voor de kunst van
de Historische Avant-garde)46. niet lukte, dat is Chaplin wèl gelukt. De acteur/cineast
werd weliswaar geen staatshoofd, maar zijn kunst had een geweldige impact. Hij
onderging zeker niet hetzelfde lot als de dichters, die ondanks alle goede bedoelingen
de afstand tussen hun werk en het publiek niet kleiner zagen worden. Van Ostaijen,
die in 1928 overleed, zal zelf nog hebben kunnen constateren dat hij in zijn scenario
uit 1920 Chaplin wat dit betreft ten onrechte met dada over één kam geschoren had.
Interessanter is een ander met de werkelijkheid van de jaren '20 ‘strijdig’ aspect
van De bankroet-jazz. En dat is een ‘onjuistheid’

46.

De (blanke) jazz was in Europa in 1921 nog niet de experimentele muziek, die zij in de jaren
'30 en '40 zou worden (zie hierover J.L. Collier, The Making of Jazz. A Comprehensive
History. New York 1978, p.3-15). Vgl. de Chaplin-films: de vroege jazzmuziek werd in niet
specifiek aan de kunst gelieerde gelegenheden (music hall, cinema) met succes ten gehore
gebracht.
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waarvan Van Ostaijen zich waarschijnlijk nooit bewust geworden is. Ten onrechte
veronderstelt hij in het scenario dat het de kwezels waren, die de mislukking van een
kunstenaarsrevolutie zouden veroorzaken. Acceptabeler lijkt mij de veronderstelling
dat niet de kwezels, maar de kunstenaars zèlf verantwoordelijk waren voor het failliet
van hun utopie. Zij verraadden dit in hun uiteindelijke reacties op Chaplins nieuwe,
maar toch al overheersende kunstmedium. Dit medium bood een toegankelijke
cultuurvorm die de Historische Avant-garde vooralsnog te min bleek te zijn.47. Dichters
zagen met lede ogen aan hoe de verworvenheden van hun poëzie door de cineasten
werden aangewend. Van Wessem constateerde bijvoorbeeld hoe Chaplin in een van
zijn films een ‘dichterlijke’ scène gaf. Van Wessem schrijft hierover met dédain,
misschien wel omdat hij moest constateren dat de oude claim van de dichters, dat
zij met de poëtische taal exclusief toegang hadden tot de Walhalla's van de
Schoonheid, de Waarheid, het Onderbewuste et cetera, er niet reëler op werd. Van
die claim wilde hij geen afstand doen. De kunstenaars van zijn generatie waren nog
niet toe aan Charlie Chaplin.
Thomas Vaessens werkt aan een onderzoek naar Van Ostaijens oeuvre en
dichterschap in de context van de moderniteit. In het najaar verschijnt bij
uitgeverij Kwadraat zijn boek De lichte waanzin van het onmogelijke;
Paul van Ostaijen en het dichterschap.

47.

Bürger (Theorie der Aventgarde, zie noot 2) acht de missie van de Historische Avant-garde
uiteindelijk mislukt omdat haar anti-institutionele bedoelingen door de instituties werden
geïncorporeerd. Ik denk dat niet alleen de instituties (behorende tot het publiek), maar zeker
ook de auteurs zelf sterk hebben bijgedragen aan het voorlopige failliet van hun idealen in
de jaren '20.
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Film en literatuur in het interbellum:
symbiose of een karikatuur van een synthese
Hans Anten

Ilja Ehrenburg getekend in 1946 door Henri Matisse

Op 25 maart 1934 opende Menno ter Braak zijn wekelijkse boekbespreking voor
Het Vaderland met een opmerkelijke stelling: ‘Voor de litteratuur-historici van het
jaar 2000 - en trouwens reeds daarvoor - die er zich toe gaan zetten om uit te maken,
welke figuren de Nederlandse letterkunde van 1933 en omgeving hebben beheerst,
zal één naam met reclameachtige duidelijkheid aanstonds naar voren springen: Ilja
Ehrenburg. Als deze litteratuur-historici een scherpe neus hebben, zullen zij in die
letterkunde twee tijdvakken kunnen onderscheiden: het tijdvak vóór en het tijdvak
ná het verschijnen van Het Leven der Auto's.’1. Ofschoon Ter Braak zijn bewering
in een ironische context zet en de status van deze Russische schrijver in de
Nederlandse literatuurgeschiedschrijving inmiddels drastisch is gemarginaliseerd,
illustreert deze uitspraak toch treffend de beleving van veel auteurs in die tijd. De
verschijning van de Nederlandse vertaling van 10 PK, het leven der auto's (1929) in
1931 is stellig een belangrijk ijkpunt geweest voor het proza tussen de twee
wereldoorlogen. Deze opzienbarende roman werd in de literaire tijdschriften druk
besproken, en Ehrenburg maakte school. Immers, een aantal Nederlandse romans
uit het begin van de jaren '30 is qua stijl, compositie en inhoud onmiskenbaar
gemodelleerd naar het voorbeeld van 10 PK. Dat dit boek voor schrijvers een bron
van inspiratie was, is te begrijpen in het licht van het streven naar vernieuwing van
het verhalend proza, een vernieuwing in een richting waarover al zo'n vijftien jaar
1.

Menno ter braak, ‘Ehrenburg maakt school’. In: Verzameld werk dl. 5. Amsterdam 1949, p.
138.
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intensief werd getheoretiseerd, terwijl geslaagde proeven van dat nieuwe proza
uitbleven.
Met 10PK nu presenteerde Ehrenburg een roman die in tal van opzichten tegemoet
kwam aan de wensen van degenen die zich afzetten tegen het post-naturalistische
realisme. Zij bestreden een voor hen volstrekt achterhaalde traditie, die haar neerslag
vond in het bij het grote leespubliek zo populaire ‘huiskamerrealisme’ van Herman
Robbers, Johan de Meester en vele andere, vooral vrouwelijke, auteurs. Hun bezwaren
richtten zich vooral op de omvang, de breedsprakige picturale beschrijvingen, de
uitvoerige en oppervlakkige psychologische explicaties en de beperktheid van visie
die tot uiting kwamen in een stofkeuze waarin het burgerlijk ‘Hollands binnenhuisje’
centraal staat.
Ehrenburgs roman bevatte niets van dat alles. In plaats van een intrige met een
chronologisch handelingsverloop is het structurerende principe van deze tekst de
montage van korte scènes, wat niet alleen de illusie van dynamiek, maar ook van
simultaneïteit
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tot stand brengt. De caleidoscopische structuur confronteert de lezer in snel tempo
en veelal zonder overgangen met een grote hoeveelheid korte handelingen die zich
op de meest uiteenlopende plaatsen gelijktijdig afspelen. Kenmerkend is verder de
eenvoudige identieke syntaxis van de bondige scenario-achtige zinnen, het gebruik
van de onvoltooid tegenwoordige tijd, de afwezigheid van psychologiserend
commentaar in de vertellerstekst, het noemen van veel namen van bestaande personen,
instellingen en lokaties, het refereren aan ‘echte’ feiten en gebeurtenissen uit de
actualiteit en, niet het minst, het maatschappelijk engagement. Het ideologisch
standpunt dat de roman bestuurt, evoceert de wereld van de automobielindustrie
waarin arbeiders het slachtoffer zijn van onmenselijke en winstbeluste industriëlen.

Film en bioscoop

Zoals uit de bovenstaande opsomming blijkt, zijn de ingrediënten van wat het
Ehrenburg-procédé zou gaan heten, grotendeels ontleend aan de krant en de film.
Vooral de fragmentarische structuur en de snelle opeenvolging van passages zonder
verbindende tussenfasen zijn te relateren aan het filmisch compositieprincipe van de
montage, zoals dat was toegepast in het werk van Russische cineasten als Poedovkin
en Eisenstein. Hun films werden in de jaren '20 met groot enthousiasme ontvangen,
en niet alleen door toeschouwers die de communistische beginselen van de cineasten
waren toegedaan. Ook andersdenkende kunstenaars en intellectuelen raakten door
films als Eisensteins Pantserkruiser Potemkin (1925) en Poedovkins De moeder
(1926) geboeid, niet in de laatste plaats vanwege de nieuwe esthetische mogelijkheden
die de montagetechniek bood.
Het artistieke niveau van deze films staat in schril contrast met de films die men
doorgaans in de bioscoop kon zien. Het verschil werd uitgedrukt in de benaming:
‘kunstfilm’ versus ‘bioscoopfilm’. De in 1921 opgerichte Nederlandse Bioscoopbond
dicteerde wat vertoond kon worden. Dat waren hoofdzakelijk ‘Hollywoodprodukten’,
commerciële Amerikaanse publieksfilms, door kunstliefhebbers getypeerd als ‘de
Schund der totale onbenulligheid’. Wanneer de overheid openbare vertoning van De
moeder verbiedt vanwege communistische propaganda, nemen onder anderen Ter
Braak en Dick Binnendijk het initiatief de film in besloten kring te draaien en de
Filmliga op te richten. De doelstellingen worden duidelijk geformuleerd in het
Amsterdamse filmmanifest:
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‘Eens op de honderd keer zien wij: de film. Voor de rest zien wij bioscoop. De
kudde, het commerciële regime, Amerika, Kitsch. In dit stadium zijn film en bioscoop
elkaars natuurlijke vijanden. Ons geloof in de zuivere, autonome film, de film als
kunst en als toekomst, is nutteloos, als wij niet zelf de zaak ter hand nemen. Wij
willen dat. Wij willen zien wat er in de werkplaatsen der Fransche, Duitsche en
Russische avant-garde geëxperimenteerd en bereikt is’.2.
De voorstellingen van de liga en het door haar uitgegeven tijdschrift Filmliga
hebben er veel toe bijgedragen dat het Nederlandse filmklimaat ten gunste van de
film als een serieus te nemen zelf-

2.

Joris Ivens, Autobiografie van een filmer. Amsterdam etc., z.j., p.17.
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standige kunstvorm veranderde. Het is hier van belang op te merken wie de redactie
vormde van Filmliga: naast de cineast Joris Ivens en de filmcriticus L.J. Jordaan zijn
dat de schrijvers Ter Braak, Henrik Scholte en Constant van Wessem.

Film en literaire theorie

De invloed van de kunstfilm op de theorievorming over het proza komt het duidelijkst
naar voren in de poeticale verhandelingen die Van Wessem publiceerde in het
tijdschrift waarvan hij, evenals Binnendijk, redacteur was: De vrije bladen
(1924-1931). In deze jaren is dit literaire jongerentijdschrift het meest toonaangevende
podium voor het modernistische ideeëngoed. Als vertolker daarvan ventileerde Van
Wessem vanaf 1912 zijn opvattingen over vernieuwing van het proza, eerst in de
tijdschriften Den gulden winckel en Het getij, daarna in De vrije bladen.
Als gezegd resulteerden reflecties op prozavernieuwing vooralsnog niet in
volwaardige alternatieven voor het gewraakte psychologisch realisme. In 1925 erkent
Ter Braak: ‘Nog altijd “bloeit” het realisme als de bleke plant van het
romanpsychologisme, die zich niet wenst te laten uitroeien’.3. Dat nu van de pas
ontdekte kunstfilm een stimulans kon uitgaan om tot prozavernieuwing te komen, is
bij nader inzien niet vreemd. De veranderde werkelijkheidsbeleving die de
internationale avant-garde in de jaren '20 verbond, is pregnant in enkele trefwoorden
te vatten: leven, beweging, dynamiek, snelheid, spanning. Deze dynamische
werkelijkheidservaring had onder andere tot gevolg dat de traditionele hantering van
de begrippen tijd en ruimte werd afgewezen4.. Met het verwerpen van het mimetische
principe, dat ten grondslag lag aan de realistische literatuur en de conventionele film,
kwam het accent op de psychische tijd en ruimte te liggen, en daarmee op het
alogische, irrationele en simultane. Het zal duidelijk zijn dat de nieuwe filmkunst
een adequater medium dan literatuur is om dergelijke elementen tot hun recht te laten
komen. Niet alleen films van de Russische avant-garde, ook werk van Duitse en
Franse cineasten laten dat overtuigend zien. Ik noem in dit verband Das Kabinett
des Dr Caligari (1920) van Robert Wiene, Die Nibelungen (1924) van Fritz Lang,
3.
4.

Menno ter Braak, ‘Werkelijkheid’. In: De Propria Curesartikelen 1923-1925. Den Haag
1978, p. 334.
Zie bijv. ‘Manifest II van “De Stijl”’. In: De Stijl 3 (1920), p. 49-50.

Vooys. Jaargang 11

Berlin, Symphonie einer Groβstadt (1927) van Walter Ruttmann, Entr'acte (1924)
van René Clair en Francis Picabia en Un chien andalou (1929) van Bunuel en Dali.
In 1926 verschijnt in De vrije bladen het korte artikel ‘Roman en film’ van Jules
Sonnenfeldt. Daarin wordt de schrijvers voor het eerst voorgehouden hoe nuttig het
is om filmische procédés te bestuderen in het kader van het verzet tegen het verouderd
realisme. ‘Geen medische kronieken. Geen picturale milieu-teekeningen. Geen
ontledingen van zielstoestanden [...]. Leven willen wij. Beweging’, daarom ‘Schrijft
uw romans met de techniek der film. Deze is wereldveroverend. Eenvoudig.
Componeer korte scenes. Zorg voor krachtige, direct aansprekende handeling. Kort
en krachtig. Zonder bladzijdenvullende overdaad’.5.
Eveneens in 1926 voegen De vrije bladen drie afleveringen samen tot een speciaal
nummer dat geheel gewijd is aan de film. Het bevat naast beschouwingen van
initiatiefnemer Van Wessem, bijdra-

5.

Jules Sonnenfeldt, ‘Roman en film’. In: De vrije bladen 3 (1926), p. 48-49.
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gen van onder anderen Ter Braak, Jordaan en Marsman. Het nummer wordt geopend
met het credo ‘Wij gelooven in den film’, omdat ‘hij jong is’ en ‘omdat hij de jongere
generatie ter harte gaat, uit de overtuiging, dat in den film een specifiek
20ste-eeuwsche uitdrukkingskunst aan het worden is, die aandacht, toewijding en
scheppingskracht verdient’.6. Voor dit artikel is vooral Van Wessems bijdrage over
‘De invloed van de cinema op de moderne literatuur’ van belang. Evenals Sonnenfeldt
legt Van Wessem een direct verband tussen het moderne dynamische levensgevoel
en de film als geschikt medium daarvoor: ‘Iedere nieuwe tijd schept een nieuwe
gevoeligheid en die van de onze is die voor het “draadlooze”, het rythmische, het
bewegende. [...] De cinema heeft ons een nieuw soort mededeelingsmiddel opgeleverd
voor onze emotionaliteit’. Voor Van Wessem betekent de film voor alles een
bevrijding van verschillende soorten ‘literatuurballast’: de gedetailleerde beschrijving,
de psychologische explicatie, en de mimetische gerichtheid. De cinema brengt
bevrijding ‘van de tyrannie van het waarschijnlijke’. Doordat in de film overgangen
en uitleg ontbreken, ‘smelten realiteit en irrealiteit samen’ en behoort het
onwaarschijnlijke niet meer tot een andere wereld dan het waarschijnlijke. Met
instemming citeert Van Wessem dan ook Jules Supervielle: ‘De cinema geeft ons
weer vertrouwen in onze droomen’. Aldus heeft de film meegeholpen ‘de moderne
literatuur te steunen in haar eerste verzet tegen in de kunst ingedrongen voortvloeisels
der logisch ontwikkelde bewustheid: het naturalisme en de psychologie’.
Vooruitlopend wijs ik er op dat theorie en praktijk op het punt van de mimesis
aanzienlijk uiteenlopen. In de les die volgens Van Wessem de cinema voor het proza
inhoudt, valt de nadruk op de suggestie, het ritme en de bondigheid van het filmische
vertellen door middel van de montage. Voor de moderne roman betekent dat: ‘door
middel van korte zakelijke, zwaar met suggestie geladen noteeringen, het drama
oproepen, zonder bij-bespiegelingen of stijlversieringen, “sans fil” [draadloos], in
een rythme berekend op de spanning, op het emotioneele hoogtepunt, plotseling,
klaar, verpletterend’.7.

Film en literatuur
Wat hebben dergelijke aansporingen voor de romanpraktijk opgeleverd? Zonder te
kunnen zeggen dat het proza rechtstreeks door poeticale verhandelingen is beïnvloed,
kan geconstateerd worden dat omstreeks 1930 tal van romans verschijnen waarin de
film min of meer resoneert. Dat de meeste ‘cinematografische’ romans niet in de
canon zijn opgenomen, heeft onder andere te maken met artistieke manco's die het
gevolg zijn van een al te schoolse toepassing van filmische procédés in de literatuur.
Van Wessem waarschuwde daar al voor: als de filmische schrijfwijze tot methode
wordt verheven, ligt het gevaar van een geforceerde stijl op de loer.8.
Een goed voorbeeld van een weinig geslaagde symbiose tussen film en literatuur
is A. den Doolaards romandebuut De laatste ronde, roman van liefde en andere
6.
7.
8.

De vrije bladen 3 (1926), p. 177.
Constant van Wessem, ‘De invloed van de cinema op de moderne literatuur’. In: De vrije
bladen 3 (1926), p. 245-249.
Idem, p. 247.
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noodlottigheden uit 1929. In een interview9. lichtte de schrijver toe wat hij wilde:
‘Het moet een roman

9.

G.W. 's-Gravesande, ‘Sport-Kunst-Film; een onderhoud met A. den Doolaard’. In: Den
gulden winckel 28 (1929), p. 7-9.
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zijn met een razend tempo, maar juist dit tempo wil ik psychologisch verantwoorden.
Het moet het tempo zijn van dezen tijd en deze jeugd, die rolt van de eene bar in de
andere, van het eene feest in het andere’. En inderdaad: drank, vrouwen en sport zijn
de ‘attributen’ die in het duizelingwekkende tempo ‘van een 8-cylinder racewagen’
via taferelen als filmbeelden voorbijschieten. Terecht veroordeelde de kritiek het
would-be modernisme in stofkeuze en adaptatie van de close-up-techniek, waardoor
de roman te veel op een filmscenario lijkt en de beschrijving weer wordt
binnengehaald. In zijn bespreking van Den Doolaards roman wees Du Perron er op
dat er in het verhalend proza geen handeling kan zijn zonder personen, ‘maar één
zinsnede door een personage uitgesproken, kan ons vollediger doen zien dan drie
bladzijden beschrijvingen van zijn blikken, zijn glimlachjes en zijn
schouderbewegingen’.10.
Veel positiever was de ontvangst van M. Revis' eerste roman 8.100.000 m3 zand
(1932), waarvoor de schrijver zich naar eigen zeggen11. had laten inspireren door de
film. Deze korte roman over een zandexploitatiemaatschappij is als het ware een
montage van een groot aantal beeldende scènes, die de illusie van tempo, nog versterkt
door de uiterst geserreerde zinnetjes, oproept. Het overwegend milde oordeel over
Zand hangt samen met het gegeven dat men in deze roman een oprechte poging tot
prozavernieuwing zag. Zo laakt Anton van Duinkerken de opname van het vele
cijfermateriaal dat, als het niet wordt geïntegreerd in de handeling, het verhaal doet
verdrogen als ‘zand’. Maar hij heeft waardering voor het experiment: ‘In ieder geval
kondigt [dit boekje] naar inhoud en vorm een verruiming van de Nederlandsche
romankunst aan en deze is heusch begeerenswaardig, nu drie kwart van de
verschijnende romans hopeloos veel lijkt op bijna vier kwart van de verschenen
romans’.12. Omdat de volgende boeken van Revis met dezelfde filmische en
10.
11.
12.

E. du Perron, ‘Het razende moderne tempo. De whiskey puur van het leven’. In: Den gulden
winckel 29 (1930), p. 7-9.
An., ‘Met schrijven moet je de mens bereiken’. In: Drentsche en Asser courant, 23 aug.
1966. (interview)
Anton van Duinkerken, ‘M. Revis’. In: Twintig tijdgenoten; Nederlandsch proza na 1930.
Schiedam, z.j., p. 215-221.
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reportage-achtige kunstgrepen zijn samengesteld, wordt zijn werk in de literaire
kritiek niet ten onrechte als vaardig Ehrenburg-epigonisme besproken.
Dat oordeel trof niet de roman die de meest geslaagde symbiose van film en
literatuur te zien geeft: F. Bordewijks Blokken (1931). In deze anti-utopie past
Bordewijk weliswaar het stijlprocédé van de montage toe, maar de defictionaliserende
reportage-elementen ontbreken, zodat de roman geen gefictionaliseerde documentaire
is zoals Ehrenburg en Revis die schreven. Dat Bordewijk geïnspireerd, zo niet
beïnvloed werd door de film, blijkt ook uit de opdracht aan ‘filmcomponist’
Eisenstein, die daar een ‘meester der verschrikking’ wordt genoemd. Ongetwijfeld
refereert Bordewijk hier aan Pantserkruiser Potemkin, waarin terreur een dominant
thema is. Dat de montagetechniek Bordewijk aansprak, is mede vanuit zijn poeticale
opvattingen te verklaren. Doordat in de film overgangen tussen de scènes ontbreken,
wordt de verbeelding van de toeschouwer geactiveerd. Dit gegeven is in verband te
brengen met Bordewijks overtuiging dat een schrijver doordrongen dient te zijn van
de ‘kracht van het zwijgen’. Het achterwege laten van expliciete (psychologische)
verklaringen komt de suggestiviteit van het proza ten goede, en zet de lezer aan tot
een aandachtige en actieve houding.13.

13.

F. Bordewijk, ‘Kracht van het zwijgen’. In: Verzameld werk, dl. 12. Amsterdam 1989, p.
428-431.
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Het aantal filmische romans groeide in het begin van de jaren '30 zo gestadig dat van
een mode gesproken kan worden. Zo verschijnt in 1932 Harten en brood van Albert
Kuyle, gebaseerd op een gelijknamig scenario.14. Eveneens uit 1932 is Stad van Ben
Stroman, een collage van ‘momentopnamen’ over het dynamische Rotterdam. Verder
verdienen in dit verband vermelding Brood (1932) van Maurits Dekker, Branding
(1930) en Zuiderzee (1934) van Jef Last, Sjanghai (1933) en Voorlopige balans
(1934) van W.A. Wagener.
In het algemeen kan van deze romans gezegd worden dat ze als literatuur weinig
overtuigen. De toepassing van technieken die ontleend waren aan de cinema, verstarde
weldra in een formule, die niet alleen modieus maakwerk maar ook een nieuw soort
realisme opleverde, de theorie ten spijt. ‘Vertaalde’ film resulteerde immers dikwijls
in nieuw-zakelijk bondige beschrijvingen van de buitenkant, het uiterlijk.
Ter Braak, die zich in de jaren '20 sterk had gemaakt voor de autonomie van de
film als kunst,15. gaat nu voorop in het verzet tegen het filmische proza. Wie
schilderkunstige middelen, als de oude realisten, of filmische middelen, als de nieuwe
realisten, gebruikt, onderschat het woord en zijn mogelijkheden. Vroeger, aldus Ter
Braak, maskeerde de schrijver zijn ideeënarmoede achter picturale effecten; thans
verbergt hij dat door ‘Joris Ivens in de letterkunde’ te spelen. Het overgrijpen van
kunsten op elkaars gebied leidt in de regel tot een ‘caricatuur van een synthese’, tot
een hybridisch produkt dat noch als roman noch als document geslaagd kan heten.
Omdat de formule bij een bepaalde categorie lezers aanslaat, fabriceren ‘de
roman-journalisten, die de film hebben misgelopen’ hun boeken. Ze schrijven voor
het ‘grotestadspubliek, dat film verlangt in plaats van moeizame gedachtengangen
en montage in plaats van psychologie. Wellicht is dit hèt publiek van de toekomst;
maar dat is nog geen reden om het honing om de mond te smeren’.16. Dat Ter Braaks
verwijt gegrond was, bewees bijvoorbeeld Helma Wolf-Catz. In het voorwoord van
haar roman Marjan, film van een jeugd (1934) stelt de schrijfster dat ze ‘in deze tijd
van geringe belangstelling voor het boek in het algemeen’ naar de lezer toe wil
komen. Daarom heeft ze haar roman ‘geschreven in filmbeelden’.
Adaptie van filmische technieken, meestal in combinatie met aan de journalistiek
ontleende elementen, betekende ongetwijfeld een vernieuwing van het verhalend
proza. Vanwege de vergaande negatie van vigerende romanconventies, artistieke
tekortkomingen, en de vernietigende reacties van toonaangevende critici als Marsman,
Du Perron en Ter Braak, liep deze richting echter weldra dood. Bovendien verscheen
in deze tijd proza dat wèl een volwaardig alternatief voor het traditionele realisme
vormde: de romans en verhalen van Vestdijk, Bordewijk, Walschap, Du Perron en
Slauerhoff.
Hans Anten is universiteir docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan
de Universiteit van Utrecht

14.
15.
16.

Aldus het colofon van Harten en brood.
Zie Menno ter Braak, De absolute film. In: Verzameld werk. dl. 2. Amsterdam 1950, p.
523-557.
Zie noot 1, p. 138-144. Zie ook Menno ter Braak, ‘Het schrijverspalet’. In: Verzameld werk
dl. 3. Amsterdam 1949, p. 400-418.
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Literatuur is een gemediatiseerd medium
Wilbert Smulders
De moderne literatuur, die in de tweede helft van de negentiende eeuw aanvangt, is
een medium, maar waarvan is zij het medium en wiens medium is zij? Het is
opmerkelijk dat de moderne literatuur ontstaat in dezelfde periode waarin ook een
ander medium ontstaat: de pers. Toen in 1869 het dagbladzegel werd opgeheven,
werd het veel gemakkelijker om een krant uit te geven. Vanaf het einde van de
negentiende eeuw spelen kranten en belangrijke rol in het openbare leven, ook al is
die rol nog miniem te noemen wanneer we deze vergelijken met die van wat
tegenwoordig ‘de media’ heet. De moderne literatuur heeft dus altijd een belangrijk
medium naast zich gehad.
Was er sprake van enige ‘intermedialiteit’ tussen deze beide vormen van openbare
communicatie? Ik zou zeggen van niet. Toen er na 1864 meer kranten gingen
verschijnen, kregen schrijvers automatisch ook meer kans bij een krant geld te
verdienen, bijvoorbeeld door het schrijven van feuilletons. Maar behalve die van
Couperus hebben slechts weinig feuilletons de literatuurgeschiedenis gehaald.
De literatuur rond de eeuwwisseling speelde zich af in tijdschriften, romans,
verzenbundels en polemieken. De literatuur uit die tijd keerde zich af van de
werkelijkheid. In de periode dat de werkelijkheid in versnelde ontwikkeling begon
te raken (rond 1890), bouwden Kloos, Leopold, Boutens en vele anderen een poëtische
Eiffeltoren. In deze, van ragfijne materialen opgetrokken, ‘escape tower’ klommen
zij tenminste zo hoog, dat er een wolkenlaag zou kunnen schuiven tussen henzelf en
het gewriemel in de werkelijkheid diep beneden hen. De uitbreiding van Amsterdam?
De sociale kwestie? De schoolstrijd? Duizend maal liever dan bij dit soort banaliteiten
verkeerden zij met de sterren in de wolken. Niet alleen Kloos' verzen verhieven zich
hoog boven al het aardse gedruis, waarover men in feuilletons kan lezen. Ook de
naturalisten, de socialistische schrijvers verhieven zich boven de ellende die zij
beschreven, simpelweg doordat zij in staat bleken erover te schrijven. En de happy
few rond 1900 die de literatuur van hun tijd lazen, verhieven zich hoog boven hun
werkelijkheid, simpelweg doordat zij de roman, verzen en polemieken konden lezen.
Aangezien rond 1900 nog slechts een klein gedeelte van de bevolking in staat was
vlot te lezen, bevonden zij die de literatuur van hun tijd schreven en lazen, zich
onvermijdelijk in een soort ‘superwerkelijkheid’. Literatuur was een ‘supermedium’,
het medium bij uitstek. Andere media waren er wel, maar vergeleken bij de Literatuur
‘bestonden’ zij niet.
Wie de literatuur van rond 1900 leest, hanteert dus een zeer select
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medium, en stapt derhalve automatisch in een ‘superwerkelijkheid’ van die tijd. Dit
wordt niet alleen veroorzaakt doordat vele van de schrijvers rond 1900 hun
werkelijkheid bewust esthetiseerden met het oogmerk de lelijkheid en ellende te
ontvluchten, die juist in deze tijd zichtbaar begint te worden; ook de schrijvers die
dit niet deden, konden met hun poging tot directe, rauwe beschrijving van de
werkelijkheid het exclusieve en selecte karakter van het medium, dat zij hanteerden,
niet teniet doen.
Wie weleens in de Derde Wereld is geweest, kent de peilloze kloof die de
westerling scheidt van de bevolking ter plaatse. Of de westerling nu naar westerse
maatstaven al dan niet rijk, al dan niet geletterd of al dan niet machtig is, in de ogen
van de bevolking ter plaatse is hij/zij eo ipso schatrijk, oneindig geleerd en
buitengewoon machtig. Zij die rond 1900 lazen en schrijven werden door een
Derde-wereldkloof gescheiden van het overgrote gedeelte van hun medeburgers. In
1900 lag de Derde wereld om de hoek van de straat. Deze ‘Derde wereld om de hoek
van de straat’ is rond 1900 ongelooflijk uitgestrekt en onherbergzaam. Zij is een
‘onderwerkelijkheid’ van armoede, ongeletterdheid en volstrekte onmacht. Via de
Literatuur rond 1900 komt men die ‘onderwerkelijkheid’ niet binnen. Wil men er
binnenkomen, dan moet men het medium literatuur verlaten.
Een voorbeeld om dit enigszins te ondersteunen. Wij schrijven 1911. Hoe ziet de
werkelijkheid er dan in Nederland uit? Aan de Literatuur uit die tijd hebben we in
dit opzicht weinig. Waaraan hebben we wel wat? Ik zou een geschiedenisboek kunnen
raadplegen om daaruit cijfers en andere gegevens te halen, die een beeld kunnen
oproepen van de toenmalige werkelijkheid. Dat is een mogelijkheid, maar die vergt
veel moeite en bovendien veel plaatsruimte. Ik doe dat niet. Ik kies een ander medium,
een plaatje. (Zie afbeelding 1 op pagina 170).
Deze foto is gemaakt in 1911 en gunt ons een blik op de 2e Goudsbloemdwarsstraat.
Ik geef nog een plaatje. (Zie afbeelding 2 op pagina 172).
Deze foto werd gemaakt in het Spoorwegmuseum1.. Zij beeldt een coupé af in een
tweedeklaswagon, die in 1902 werd gebouwd en vele kilometers door Nederland
heeft gemaakt. Tweede klas! Ik geef nog een ander plaatje. (Zie afbeelding 3 op
pagina 173).
Deze foto geeft ons een indruk van de trap in de een huis aan de Rue de Turin te
Brussel; de trap is in 1893 ontworpen door Horta2..
Wat valt nou het meeste op aan het eerste plaatje? Wat mij het meeste opvalt, is
dat het zo druk is in deze steeg. Wie de personen op dit plaatje zou willen tellen, zal
het niet gemakkelijk hebben. Kinderen, volwassenen en ouden van dagen lopen door
elkaar. Rechts hangt de was buiten en ligt handel (of is het vuilnis?) op straat. Links
is een man iets aan het verstellen aan de gevelwand. De mensen zijn in donkere
kleuren gekleed. Het kan niet koud zijn, maar toch is een ieder - de jochies op de
voorgrond niet uitgezonderd - van top tot teen bedekt met textiel. Er hangt een
1.
2.

De afbeelding staat op een ansichtkaart, die in een winkel van dit museum te koop is.
Illustratie werd overgenomen uit E.H. Gombrich, The story of art. Oxford, New York 1972
(2e druk), p. 425.
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Afbeelding 2

vlag met wimpel uit: volkswijken waren altijd buitengewoon oranjegezind; populairder
dan onder de paupers kon de koningin niet zijn.
Als het op straat al zo druk is, dan laat zich raden hoe volgepakt de woonlagen
van de smalle huizen aan weerskanten wel niet zullen zijn. Men ziet geen enkel
voertuig, zelfs geen fiets. Veel herrie zal er dus niet geweest zijn. Maar rumoer des
te meer. Het is haast ondenkbaar dat het in dit straatje ooit stil is geweest.
Zo druk en rumoerig als het in dit straatje geweest zal zijn, zo gering zal ook wel
de mate van hygiëne zijn geweest: geen waterleiding, één w.c. voor velen op een
smerige koer, met Pasen in bad (nodig of niet), eenzijdige voeding, hoge kindersterfte
en veel t.b.c.
Wie in dit straatje geboren werd, zal niet veel kans hebben gehad ooit veel te leren.
Scholing zal hier even schaars zijn geweest als privacy, stilte en hygiëne. Wie in dit
steegje geboren was, kwam er derhalve nooit meer uit.
Een aanzienlijk gedeelte van de Amsterdamse bevolking woonde in 1911 in dit
soort omstandigheden.
Wat valt nu op aan het tweede plaatje? De coupébank is mooi en duurzaam. De
bekleding is solide en elegant. Er bevinden zich in de coupé bijna geen onderdelen
die niet met zorg zijn versierd. Aan elke bank is veel houtsnijwerk verricht, de lamp
is een kostbaarheid op zich en de ranke bloemen op de plafondpanelen zijn met smaak
en aandacht aangebracht. Deze coupés vervoerden de enkelingen, niet eens die der
happy few, want die reden natuurlijk eersteklas.
Uit de hele coupé stijgt een sfeer op waarin precies datgene overheerst, wat in de
steeg geheel ontbreekt: privacy, stilte, hygiëne, scholing en mobiliteit. Hoe is het
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mogelijk, zo kan men zich afvragen, dat de fabricage van zo'n prachtig
vervoersmiddel, die in die tijd immers voor een groot gedeelte nog handmatig
plaatsvond, betaalbaar was? Het antwoord is heel eenvoudig: omdat arbeid zo
goedkoop was. Dat arbeid in die tijd onvoorstelbaar goedkoop moet zijn geweest,
toont de groezeligheid van het steegje uit het eerste plaatje. Men kan dan ook zeggen:
het steegje zit in de coupé verdisconteerd.
De foto's van het steegje en die van de tweedeklascoupé zijn dus onverbrekelijk
met elkaar verbonden. Zonder de ene scène is de andere niet denkbaar. In het steegje
woonden de lieden die voor een paar centen zeeën van arbeidstijd beschikbaar stelden,
waarmee deze schitterende wagon tot stand werd gebracht. De
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dame die zich op het groen velours liet vervoeren, vond dit zo vanzelfsprekend dat
ze er geen moment bij stilstond; en de paupers uit het steegje wisten ook niet beter.
Het is dit inmiddels onvoorstelbare contrast, dat het plaatje van het steegje zo
aangrijpend en dat de wagon zo verblindend maakt. Als een trein met deze wagon
in 1911 vanaf het Centraal Station te Amsterdam richting Haarlem reed, passeerde
zij na enkele minuten de 2e Goudsbloemdwarsstraat op een steenworp afstand. Een
steenworp over een peilloze afgrond tussen werelden van verschil.

Afbeelding 3

De trap van Horta uit het derde plaatje geeft hetzelfde contrast aan. De trap is een
sprookje in gietijzer. De beroemde ontwerper heeft in de hall van het rijke
bourgeoishuis, waar deze trap staat, de gefortuneerde bewoners een duurzame droom
verschaft: elke keer dat zij in hun huis van etage verwisselen, kunnen zij zich
inbeelden langs de twijgen van een geboomte ten hemel te varen of ter aarde dalen.
Maar tegelijk spreekt uit dit fijnzinnige specimen van toegepaste kunst al een zekere
onrust, een onrust die in de veel klassieker vormen van de treincoupé nog geheel
ontbreekt. Het ontwerp van de trap mist de zelfzekerheid van de solide
negentiende-eeuwer. Het nerveuze ijzerwerk is niet alleen tot trap gebogen, maar
wil tegelijkertijd iets anders dan trap zijn: de illusie van een natuurvorm. Dit
tegenstrijdige ijzerwerk - en haar spiegeling in de wanddecoratie - verraadt al iets
van de grote kwelling die de bourgeoistraplopers de komende decennia te wachten
staat: het besèf van de orde der standen, en - op grond van dat besef - het vreselijke
vermoeden dat die orde niet eeuwig is en wellicht zal moeten plaatsmaken voor de
horreur der nivellering.
De trap bestaat uit talloze onderdelen, die alle afzonderlijk gegoten zijn en ter
plaatse gemonteerd. Hoe is het mogelijk, zo vraagt men zich weer af, dat de aanschaf
van zo'n trap in die tijd voor particulieren betaalbaar was? Wie weet hoe de
omstandigheden in de ijzergieterijen rond 1900 waren, kent het antwoord. Men kan
zich daarbij wel voorstellen welke aangrijpende plaatjes er feitelijk
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verdisconteerd zitten in het plaatje van deze verrukkelijke Hortatrap.
De Literatuur uit die tijd verhoudt zich tot de werkelijkheid van die tijd, zoals de
steeg tot de wagonstoel, en zoals de Horta-trap uit de rijke huizen tot de trapjes naar
de kelderwoningen uit het steegje. Het bestaan van Literatuur vooronderstelt namelijk
datgene wat in het steegje volkomen ontbreekt, en wat de coupé en de trap juist
kenmerkt: privacy, stilte, hygiëne, mobiliteit en vooral: scholing. Literatuur kan
alleen maar daar ontstaan, waar al deze ‘goederen’ tegelijkertijd voorradig zijn: aan
de top van de orde. Daaronder is Literatuur zelfs niet denkbaar.
Maar!, zo zal men nogmaals tegenwerpen, hoe zit het dan met fel-realistische en
geëngageerde literaire stromingen als het naturalisme, de avant-garde en het sociaal
realisme? Antwoord: dat maakt geen principieel verschil. Om dat te ondersteunen
keer ik opnieuw naar het eerste plaatje terug. Het toeval wil namelijk dat de bron
van mijn eerste plaatje3. vermeldt, dat Is. Querido in 1911 op nummer 17 van deze
2e Goudsbloemstraat een kamertje had gehuurd dat hem moest dienen als uitkijkpost
voor het verzamelen van materiaal voor zijn fel-realistische roman De Jordaan. In
deze roman wordt het leven in de armoebuurten naar het leven getekend. Na publikatie
was de roman nogal succesvol4.. Succesvol bij wie? Bij degenen die konden lezen,
natuurlijk. Dat wil zeggen: bij hen die de privacy, de stilte, de hygiëne, de mobiliteit
en de scholing hadden genoten, die hen behalve het Nirwana der welstand ook het
Walhalla van het LITERAIRE LEZEN had ingevoerd.
Laten wij proberen ons voor te stellen hoe Querido in dat kamertje heeft gezeten.
Temidden van de vuiligheid zat hij ordelijk na te denken over die vuiligheid. Hij had
nooit rust, er was voortdurend rumoer om hem heen. Hij hoorde altijd gejengel,
geruzie, gelach en zatte kerels op straat. Maar temidden daarvan zat hij te broeden
op een verhaal dat dit inferno exemplarisch uit kon beelden.
Ik wil helemaal niet bestrijden dat Querido de beste bedoelingen zal hebben gehad
met zijn op ‘research’ gebaseerde literaire schepping, waarin hij zoveel mogelijk
‘straatrumoer’ wilde laten doorklinken. Maar het blijft onloochenbaar dat hij in dat
kamertje zat als een antropologische voyeur bij een wilde stam of als iemand die in
de jungle een schuilhut heeft gebouwd om van daaruit het gedrag der wilde dieren
onbespied te kunnen gadeslaan. Querido's werkwijze om via literatuur een brug te
slaan naar een wereld waar zoiets als Literatuur nog volsterkt niet doorgedrongen
was, verraadt de peilloze afgrond die hem scheidde van zijn literaire materiaal. De
missionaire aard van zijn project kon niet verhinderen dat zijn armoedig huurkamertje
meteen al na zijn intrek veranderde in een intellectueel laboratorium, in een
kortstondig bruggehoofd van de ‘beschaafde wereld’.
Er zijn ook andere dan ‘missionaire’ pogingen gedaan om de onbeschaafde wereld
der armoebuurten via het medium Literatuur in beeld te brengen. Ferdinand
Bordewijks verhaal ‘Huissens; een climacterium’ (1934) is daarvan een goed
voorbeeld. Het is een verhaal waarin een armoebuurt de hoofdrol speelt, maar waar
toch elke missionaire intentie aan ontbreekt. De stijl van dit verhaal ver3.

4.

Als de dag van gisteren. Onder redactie van Cecile van der Harten, Siebrand Krul, Geert
Mak e.a. Amsterdam, [1991]. Afl. 9: ‘Honderd jaar Amsterdam, de Amsterdammers en hun
buurten’, p. 225.
Van het eerste deel van De Jordaan werden vijfduizend exemplaren verkocht.
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raadt de dezelfde nervositeit en onzekerheid, die ook uit Horta's trap spreekt. In
Bordewijks verhaal begeeft een gepromoveerd letterkundige zich per ongeluk in een
volkswijk en ondergaat daar voor korte tijd een metamorfose: hij wordt gerold en
uitgekleed en raakt er precies datgene kwijt, wat hem tot ‘beschaafd mens’ maakt.
Dit is aan de ene kant heel zielig, maar het verhaal legt er zwaar de nadruk op dat de
metamorfose vanuit een ander oogpunt gezien juist heel verrijkend is. De gesunken
intellectueel wordt, zo suggereert het verhaal, in de onbeschaafde buurt namelijk in
feite gereinigd. Gereinigd waarvan? Van de vervreemding die zijn gewenning aan
de beschaving bij hem teweeg heeft gebracht. Doordat de intellectueel voor korte
tijd beroofd wordt van zijn privacy, ondergedompeld wordt in rumoer, geweld, stank
en vuil, doordat hij korte tijd van zijn scholing wordt afgesneden (hij verliest spraak
en herinnering), komt hij, aldus het verhaal, eindelijk weer eens in harmonie met
zichzelf.
Bordewijks verhaal drukt dus de heimelijke jaloezie uit die de beschaafde lieden
voelen jegens ‘het volk’. Eenmaal beschaafd realiseert de burger zich dat privacy,
stilte, hygiëne en scholing ook een prijs hebben: eenzaamheid, gebrek aan
gemeenzaamheid. Zijn hang naar de gemeenzaamheid, die gefrustreerd is door zijn
met zoveel moeite veroverde privacy, projecteert de beschaafde burger op het volk.
‘Die gore paupers zijn eigenlijk hemels gelukkig’, mokt de dame op haar eenzame
wagonbank van groen velours, ‘alleen weten ze het niet!’
In Bordewijks verhaal komt een personage voor dat de gelukzalige staat van het
onbeschaafd-zijn in miniatuurvorm verbeeldt: Klein Herbertje. Deze naam behoort
toe aan een heel vuil en doofstom jongetje, dat in de loop van het verhaal sterven
zal. Klein Herbertje is erg lief, maar berust waarschijnlijk niet op ‘research’:
Bordewijk heeft hem, denk ik, juist volledig verzonnen. In Bordewijks brein zou
nooit het idee zijn opgekomen om zich, zoals Querido, voor het schrijven van zijn
verhalen een observatiepost te verschaffen door een kamertje in een achterbuurt te
huren. Misschien is Bordewijk wel nooit in een achterbuurt geweest.
Ik keer terug naar het eerste plaatje: de steeg. Laten wij ons voorstellen dat dit geen
foto is, maar een still uit een film. We voeren dus tijd in in dit plaatje. Tijd invoeren
betekent dat we dit buurtje aan verandering en aan geschiedenis blootstellen.
De tijden veranderen: in het voetspoor van Querido, Gorter, Adama van Scheltema,
Wibaut, Theo Thijssen en andere goedmenende, edele lieden ontstaat er in de
doodlopende tunnel, die deze steeg is, een aarzelend lichtpuntje: de kans voor enkele
begaafde kinderen om ‘op te klimmen’. Ze worden ‘ontdekt’ door een bovenmeester,
of ze hebben zoveel karakter dat ze zichzelf ontdekken.
We nemen het meest linkse jongetje van het drietal dat op de voorgrond staat
afgebeeld. Laten we ons inbeelden dat dit Katadreuffe is (dat kan heel goed, want
hij was in 1911 ongeveer even oud als het jongetje op de foto). Wij zien hier
Katadreuffe dus: hij is op weg van school naar huis, waar Joba op hem wacht.
We weten hoe het Katadreuffe is vergaan: hij emancipeert, maar
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emancipeert alleen zichzelf. Hij laat de steeg achter zich, maar de steeg blijft de
steeg. Katadreuffe verwerft zich inderdaad privacy, stilte, hygiëne en vooral scholing.
Maar ten koste van wat? Aan het einde van de roman constateert hij dat zijn karakter
hem in een totaal isolement heeft gebracht: de weg terug naar de steeg is afgesloten,
maar zelfs in de tweedeklascoupé hoort hij nog steeds niet thuis.
We geven de projector een klap en draaien de film van het steegje nu in versneld
tempo af. De Jordaan raast door de depressie, door de oorlog en door de vijftiger
jaren. De emancipatie van de paupers is hard gegaan: ze beginnen pittoresk te worden.
De buurt is op weg een romantisch woonoord te worden voor studenten en andere
belangrijke mensen. Het gemiddelde aantal bewoners per pand daalt daardoor enorm.5.
Het restant van de oorspronkelijke Jordaanpopulatie maakt zich op om te verhuizen
naar de verschrikkelijke privacy, stilte en hygiëne van de nieuwbouw in De Bijlmer
of Almere. De prijs van de emancipatie is, zoals gezegd, ‘het comfort der
vervreemding’. Dit twijfelachtige comfort sprak reeds uit Le Corbusiers monotone,
maar hygiënische woonblokken, en het spreekt nog steeds uit de Bijlmerflats en de
Almerese woonerven. Niets gaat voor niets, alles heeft zijn prijs. In de frisgekalkte
stapelwoningen steekt een onstelpbare weemoed de kop op: nostalgie naar de (al dan
niet achteraf verzonnen) saamhorigheid in de kommer van voorheen: Stiefbeen en
zoon, Zangeres zonder naam, Johnny Jordaan.
Iedereen kan nu vlot lezen en schrijven. Daarmee is het overgrote gedeelte van de
bevolking binnen twee generaties massaal tot ‘cultureel emigrant’ geworden. In
Hildebrands tijd was een ‘parvenu’ nog iets bijzonders, in de tweede helft van de
volgende eeuw is bijna niemand niet ‘parvenu’.
Iedereen heeft nu ook een douche, een inkomen, een televisie en een auto. De
Auto! Toppunt van zelfstandigheid! Wat is een beter bewijs van de totale emancipatie
dan de hysterische bevlieging der algehele automobiliteit? De auto in de file is het
grijnzende symbool van de moderniteit: emancipatie die zichzelf verstopt heeft. De
auto in de file vertegenwoordigt het exacte gemiddelde tussen een steeg en een
eersteklaswagon. Iedereen apart, opgesloten in een ongelooflijk geavanceerde en
kostbare machine, maar niemand kan meer vooruit of achteruit. Verlamming door
automobiliteit: de postmoderniteit is in volle gang.
Wat is er ondertussen met de Literatuur gebeurd? Vinden wij de film van ons steegje
gedocumenteerd in romans en verzen? Nee! De beroemdste dichter uit de naoorlogse
literatuur, Lucebert, is geboren en getogen in de Jordaan, maar wie zou dat op grond
van zijn verzen kunnen vermoeden?
Literatuur weerspiegelt onze steegfilm dus allerminst, in die zin dat ze dit
historische proces geenszins beschrijft. Integendeel. In plaats van dit historische
proces te beschrijven, wordt Literatuur er als het ware door beschreven. In plaats
van dit historische proces in kaart te brengen, wordt ze er zelf door herordend.
Literatuur is niet het medium van dit proces, maar is een van de onder5.

Rond 1900 woonden er negentigduizend mensen in de Jordaan; daarmee was de buurt de
dichtbevolkste wijk van Europa. In de jaren vijftig woonden er veertigduizend mensen,
gemiddeld 22 personen per pand, 3 per woning. Nu wonen er nog slechts 1,36 mensen per
pand enb de buurt telt nu negentienduizend inwoners. Zie: Geert Mak, De engel van
Amsterdam. Amsterdam 1992, blz. 120-121.
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delen ervan. Het medium van dit proces is niet de Literatuur, maar: de pocket en de
televisie.
Bewijs hiervoor is moeilijk te leveren. Ik kan slechts proberen een voorbeeld te
geven, dat overtuigen kan door zijn vermogen exemplarisch te zijn. Dat voorbeeld
is Jan Cremer. De publikatie van Ik Jan Cremer betekende een radicale cesuur en
maakte Literatuur in één klap tot literatuur. Niet wat het boek beschrijft, maakt het
tot een werk van historisch belang. Wat het wel tot een historisch werk maakt, is het
feit dat het niet alleen gepubliceerd, maar ook nog bejubeld werd, en dat het niet
alleen door Jan en Alleman, maar ook door Tout le Monde begerig werd gelezen.
Met Ik Jan Cremer blijkt ineens dat de popart in Nederland een belangrijke plaats
in de schriftelijke cultuur heeft ingenomen. Het boek heeft alles wat popart kenmerkt:
het is op een slimme manier banaal en grof, het is instant, het verblindt voor een
ogenblik, maar is bij nader inzien buitengewoon saai. Met dit soort kunst is de
rumoerige platheid doorgedrongen in het selecte en exclusieve medium, dat voorheen
Literatuur heette. Want Ik Jan Cremer verscheen niet bij een obscuur uitgeverijtje
voor derdehands prullen. Nee: Ik Jan Cremer hulde zich in het jasje van een uitgeverij
van Literatuur (De Bezige Bij) en kreeg warme aanbevelingen van schrijvers van
Literatuur (onder wie R. Campert en W.F. Hermans).
Jan Cremer is het doofstomme Klein Herbertje uit Bordewijks ‘Huissens’, dat tot
spreken is gekomen. Doofstom was hij lief, nu hij zijn mond opendoet, is hij niet
meer zo aandoenlijk. Jan Cremer is de literaire Frankenstein uit Querido's Jordaan:
Querido heeft hem beschreven, maar nu zet hij de Querido's van zijn tijd te kakken.
Jan Cremers boek werd groot in een tijd waarin boeken verbruiksartikelen werden;
verbruiksartikelen waarmee de sterk toegenomen vrije tijd gevuld moest worden.
Jan Cremer spekte De Bezige Bij, hij kwam op de televisie, hij trad op in de pers.
En hij was niet de enige. Hij is exemplarisch. Jan vercremerde de Literatuur. Bracht
Literatuur voorheen boeken die, in koortsige eenzaamheid geschreven, slechts bedoeld
waren voor de eeuwigheid, de vele Jan Cremers sinds Jan Cremer zijn de Nederlandse
scheppers van boeken die in de schetterende gemeenzaamheid der culturele supermarkt
gemaakt worden en die als warme broodjes de winkel uitvliegen. Sinds Jan Cremer
is menigeen de schellen van de ogen gevallen: ‘Aan cultuur valt te verdienen!’
De popularisatie en de commercialisering van de cultuur heeft de Literatuur een heel
ander aanzien gegeven. Sinds de jaren zestig, zo zou men kunnen zeggen, is de
Literatuur gejordaniseerd. In reactie op deze jordanisering hebben enkelingen, die
zich niet over wensten te geven, de Literatuur geacademiseerd.
Men kan de ontwikkeling in het volgende, Ikarische beeld vatten. Terwijl de Zwaan
der Literatuur, hevig aangeschoten door de Jan Cremers, gestaag naar beneden stortte,
maakte zich uit haar kop een kwieke zwaluw los, die pijlsnel de avondlucht inwiekte.
Op de rechtervleugel van dit vogeltje zat Gerrit Krol, op de linkervleugel Willem
Brakman en aan zijn nekveren klemde zich Jacq Firmin Vogelaar vast, die het diertje
alsmaar raadsels opgaf. Bene-
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denop de grond wierp de vleugelslag van dit ijle beestje vluchtige schaduwen. (En
in die onzekere schaduwplekken staan de verplaatsbare bureautjes der promovendi,
die de zinderende koers van de zwaluw in de software van hun tekstverwerkers
trachten vast te leggen.) Maar de wervelingen van deze zwaluw konden het gedaver
van de vliegramp der Literaire Zwaan niet aan het oog van het publiek onttrekken.
Het edele gevaarte stortte dan ook op spectaculaire wijze neer. Nauwelijks was het
verongelukt, of de literaire ecologie nam zijn loop: een horde columnisten kroop
vliegensvlug toe om de restanten op te ruimen. Ze vraten het rijke vlees in een mum
van tijd weg en lieten voor de toeschouwers slecht het schoon karkas liggen. Dit
feestelijke galgemaal werd bekroond met het niet-uitreiken van de P.C. Hooftprijs
in 1984 aan de kortestukjes-kampioen H. Brandt Corstius
Men zou uit dit beeld abusievelijk af kunnen leiden dat de Literatuur in de jaren
zeventig een zachte dood gestorven is. Deze conclusie zou even treurig als
overzichtelijk zijn. Maar zij is onjuist. Want de Literatuur en het angstaanjagende,
niet gemeenzame, zich verheffende en zich isolerende verschijnsel ‘Schrijver’, bestaat
namelijk nog steeds.
Want Literatuur - het angstaanjagende, zich verheffende en zich isolerende
verschijnsel ‘Schrijver’ - bestaat wonder boven wonder nog steeds. Er is zelfs méér
aandacht voor dan ooit! Zij heeft een ereplek in de supermarkt gekregen. Het is uiterst
merkwaardig en verrassend, maar de Literatuur heeft haar natuurlijke sterfdatum het moment waarop zij niet meer het medium-bij-uitstek was - glansrijk weten te
overleven. Hoe meer hapklare en onverteerbare schrijvertjes er kwamen, hoe meer
het explosieve fenomeen ‘Grote Schrijver’ in ere bleek te worden gehouden. Dat wat
tegenwoordig ‘de media’ heet, heeft zich meester gemaakt van de Literatuur als
onderwerp. En het blijkt een gouden onderwerp te zijn. ‘Literature makes a smashing
story’, is een van de eerste regels die men tegenwoordig op de Scholen voor
Journalistiek uit het hoofd moet leren.
Hoe dit allemaal precies in z'n werk is gegaan, is een belangrijke vraag, waarop
ik het antwoord niet precies weet. Ik kan de combinatie van vraag/antwoord wel
tonen. En als ik het wil tonen, heb ik weer een paar plaatjes nodig.
Het eerste plaatje hoef ik niet te tonen: ik kan het in woorden beschrijven, aangezien
het via ‘de media’ zo bekend is geworden dat het op het netvlies van miljoenen gegrift
staat. Ik bedoel ‘de kus van Gerard van het Reve aan Minister Klompé’ in 1967. De
schrijver gebruikte zijn rechterpols nu eens niet voor het hanteren van de kroontjespen;
hij maakte er dit keer een veel lucratiever, cremeriaans gebruik van. Hij wrong de
rechterpols van de minister, die hem kwam lauweren, onverwachts op zo'n manier,
dat Hare Excelentie een moment uit haar evenwicht raakte en zich het volgende
moment, volkomen beduusd, gekust wist door de kersverse P.C. Hooftprijswinnaar.
Door de minister te kussen op het moment dat hij er zeker van kon zijn dat vele
camera's snorden en knipten, bracht Van het Reve het fenomeen Autoriteit op lepe
wijze een van de doodsteken toe, waar dat fenomeen in die jaren een abonnement
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Afbeelding 4

op had. Door Van het Reve niet te vervolgen, maar alleen gevleid te blozen, heeft
Minister Klompé de zich vercremerende literatuur zonder het te willen of te weten
in een soort adelstand verheven. ‘Als die vieze schrijver zomaar onze Minister mag
kussen, zonder dat de marechaussee hem onmiddellijk op zijn nek springt’, zo moeten
de honderduizenden Telegraaflezers en Varaleden achter de buis te Almere, Oldenzaal
en Schin op Geul gedacht hebben - ‘zou Literatuur dan misschien toch...’
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Het tweede plaatje is veel recenter. (Afbeelding 4). Het is een foto van de aankomst
van W.F. Hermans bij het Amstelhotel te Amsterdam, waar hij het door hem
geschreven boekenweekgeschenk 1993 ten doop zal gaan houden. De afbeelding is
in zekere zin een ‘uitvergroting’ van de Kus van Van het Reve. Dit is immers geen
foto van een schrijver meer, maar van een staatshoofd. Op de foto is te zien hoe het
staatshoofd van de Vreemde Mogendheid der Literatuur een staatsbezoek komt
afleggen. Enkele jaren is het oorlog geweest tussen Amsterdam en dit staatshoofd
en nu wordt de vrede gesloten. De foto is een kunststukje, want zij brengt een
politiek-cultureel beladen moment geraffineerd in beeld: de fractie van een seconde
namelijk voordat de schrijver weer ‘voet zet op’ Amsterdamse bodem. Te zien is
hoe de schrijver zich uit de limousine werkt - let op de zwarte lak, op het gepolijste
staal van het stervormige wiel! - en hoe zijn glimmend gepoetste schoenen nog nèt
de grond niet raken. Op de achtergrond ziet

Afbeelding 5

men de erewacht van de galeislaven der ‘media’, die door hun aanwezigheid
majesteitelijke glans verlenen aan de gebeurtenis: de gejaagde cameramannen en de
zenuwachtig hengelende geluidstechnici. 's Avonds is dit ceremonieel moment (plus
een paar fragmenten van de persconferentie, die het conflict tussen Amsterdam en
de Schrijver apaisseerde) op vier netten te zien, waarna Mart Smeets er in Nova nog
eens op zijn gemak nader op in zal gaan.
Men vergewisse zich: dit stond op de voorpagina van NRC Handelsblad van 1
februari 1993, op de plek waar een paar dagen tevoren een foto stond van Kanselier
Kohl, die zich van zijn glimmende Mercedes ontdeed. En onze eigen
Minister-president, de echte? Precies een week later stond hij als volgt op de
voorpagina van dezelfde kwaliteitskrant: (Afbeelding 5).
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Lubbers als Prins Carnaval! Het onderschrift luidt: ‘Aken, 8 februari.
Minister-president Lubbers heeft zaterdagavond de Orde Tegen de Dodelijke Ernst
ontvangen uit handen van prins Hubert de Tweede van de Akener Karnavalsverein.
“Ritter Roet” [fotootje rechts] was in Aken middelpunt van een avondvullend feest,
georganiseerd door de Elfenrat onder voorzitter Georg Helg (midden op de foto
links). In zijn dankrede liet de premier zich kennen als een moppentapper: “Oche
Alaaf”.’ De echte Minister-president als nar, de schrijver als staatshoofd: men zou
het niet hebben durven verzinnen!
Bekijken we het W.F.H.-kranteknipsel verder, dan zien we daaronder een verslag
van de commotie, ontstaan doordat het Auschwitz-monument beschadigd is, nog
voordat het officieel geopend was. En wie ontwierp dit monument? De Schrijver Jan
Wolkers.
Volgend plaatje, ditmaal van een gedeelte van de voorpagina van De Volkskrant
van 21 januari (10 dagen eerder dus). (Afbeelding 6).

Afbeelding 6

De Bezige Bij in nood na dreigement Mulisch
Van onze verslaggever
MICHEL MAAS
AMSTERDAM - ‘Vindt u het goed als ik er nu geen commentaar op
geef? Ik doe echt liever nu geen uitspraak, om onszelf niet in de vingers
te snijden. Ik kan er niets over zeggen, dat is echt te link.’ Bij De Bezige
Bij breekt het angstzweet uit, als ‘de affaire’ aan de orde komt.
Harry Mulisch, wiens boek De ontdekking van de hemel de uitgeverij een
miljoenenomzet heeft gebracht, dreigt De Bezige Bij te verlaten als die
nog werk van Stephan Sanders uitgeeft, of in ieder geval de column waarin
Sanders hem aanvalt.
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En dat wil men bij De Bij koste wat kost voorkomen - dat Mulisch
wegloopt, maar ook dat de jonge schrijver en columnist Sanders moet
vertrekken. Dit vraagt om subtiele diplomatie. Redacteur Eric Menkveld:
‘Ik moet eerst een aantal gesprekken organiseren. Misschien dat we over
twee dagen meer kunnen zeggen.’
De woede van de schrijver richt zich op de columns van Sanders in de
Volkskrant van 24 oktober. Daarin kritiseerde Sanders Mulisch' houding
ten aanzien van het communistische bewind in Cuba. Mulisch zou zelfs
het gevangen houden van de Cubaanse schrijver Padilla hebben verdedigd,
wat volgens de schrijver pertinent onwaar is.
Mulisch: ‘Sanders heeft mij van onmenselijkheid beticht! Er is een grens.
Ze kunnen heel veel over me zeggen, ik ben niet zo gauw op mijn teentjes
getrapt, maar dit gaat te ver. Dit is over de streep. Als iemand me van
onmenselijkheid beticht dan kan ik dat niet accepteren. Dat kan ik voor
mijn kinderen niet verantwoorden, begrijpt u? Dus ik heb tegen De Bij
gezegd: als jullie een boekje uitgeven waar dat stuk in staat, dan ga ik
natuurlijk naar een andere uitgever omzien. Natuurlijk doe ik dat.’
Sanders schreef in zijn column: ‘Op het moment dat de Cubaanse dichter
Padilla een vers had geschreven dat Fidel Castro ontriefde, moedigde
Mulisch zijn Aannemer (Castro, red.) aan door te bouwen aan diens aardse
paradijs en geen gratie te verlenen aan saboteurs en stakers.
Zie verder pagina 7, kolom 7
Ditmaal is het niet Keizer Hermans of Grootvorst Wolkers, maar Koning Mulisch
die aan den volke van zich doet horen. Hij voert een ‘rose garden’-tactiek, waar de
Presidenten uit het Witte Huis zo bekend om zijn: vanuit zijn schrijfkabinet verklaart
hij De Bezige Bij de literaire oorlog. Onderwerp: aantijging tot ‘collaboratie’
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in Cuba. Nog wekenlang zal hij via de media zijn tegenstanders de duimschroeven
aandraaien, totdat uiteindelijk de vrede binnenskamers zal worden geregeld.
Alle vier de schrijvers (Reve, Hermans, Wolkers, Mulisch) genieten AOW. Alle
vier situeren hun thema's in de onmiddellijke nabijheid van het enige werkelijke
drama dat de Nederlandse samenleving de afgelopen tweehonderd jaar heeft
meegemaakt: de Tweede Wereldoorlog. Alle vier worden ze om die reden omstraald
door het aura van de Literatuur met een grote L. Alle vier zijn ze publicitair
onuitputtelijk aantrekkelijk. Want alle vier personifiëren ze dàt element in de kunst
dat de kern van het Modernisme vormde, en dat in het postmodernisme perifeer is
geworden. Ik bedoel het element: strijd. Strijd, niet om het spel, maar om de knikkers.
Strijd op leven en dood dus.
Eens was de Literatuur het medium bij uitstek. Nu is zij dat niet meer, aangezien
in medialand alle media automatisch media-bijuitstek zijn. Niets steekt meer uit.
Want zodra iets uitsteekt, wordt het onmiddelijk gecolumniseerd.
Literatuur is dus nieuws geworden. Haar prestigieuze verleden staat er garant voor
dat zij doorlopend een item is in ‘de media’. Literatuur is veranderd in een coverstory
zonder einde.
Literatuur is dus niet alleen gemedialiseerd; zij is tevens gemediatiseerd.
Wilbert Smulders is docent aan de Universiteit Utrecht en zit tevens in de
redactiecommissie van Vooys.
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De tragiek der herhaling
Video-art als synthese van de kunst
Toef Jaeger
‘Pete and Repeat were sitting on a fence. Pete fell off. Who was left? Repeat! Pete
and Repeat were...’ Deze herhaling is de tragiek van de clown in het videokunstwerk
‘Mean Clown Welcome’ (1985) van Bruce Naumann. Een kenmerk van hedendaagse
vide-oart is dat beweging, tijd en ruimte door middel van de techniek beïnvloed
worden. Bovengenoemd kunstwerk illustreert dit door de tijd (de herhaling) hetzelfde
te laten, en de ruimte voortdurend te veranderen. De verandering van de ruimte staat
hier dus los van de tijd, terwijl elke verandering tijd impliceert. De ‘kenvermogens’
van de mens, namelijk tijd en ruimte, worden door de (video-) techniek
gemanipuleerd.
Een ander voorbeeld is, eveneens in het werk van Naumann, te vinden in de
installatie ‘Feed me, Help me, Eat me, Hurt me’ (1991), waarin een kale man aan
een stuk door schreeuwt. Hier is niet alleen het schilderij van Edvard Munch ‘De
schreeuw’ in beweging gezet, maar wordt wederom gespeeld met de ruimte. De kale
man draait soms met de kruin naar boven en soms met de kruin naar beneden. Het
is niet de monitor die door de plaatselijke
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museumportier wordt omgedraaid, maar het is de ruimte binnen de monitor zelf die
op de kop wordt gezet.
Bill Viola werkt weer op geheel andere wijze met tijd en ruimte. In ‘Hatsu-Yume
First Dream’ (1982) loopt een groep toeristen om een rots heen.1. In het begin is de
opname zes maal versneld, vervolgens wordt dit alles in gewoon tempo afgedraaid
om uiteindelijk in slow motion over te gaan. De toeschouwer is niet in staat de tijd
bij te houden en verkeert daarbij in twijfel of de rots nu groter of kleiner is dan de
toeristen. Het beeld is vertekend: de ruimte en tijd zijn onkenbaar, alleen de herhaling
blijft.
Dat de elementen van tijd, ruimte en herhaling in de video-art nauw verbonden
zijn aan de ontwikkeling van de videotechniek, mag blijken uit de videoresultaten
van de jaren '60. Toen in deze jaren de video-art opkwam, was de kunstenaar, die
gebruik maakte van video-art, niet in staat tijd en ruimte op enigerlei wijze te
manipuleren. De tijdsduur van de tape kwam nog overeen met de tijd die de handeling
had ingenomen. Plaats van handeling en ruimte bleven eveneens onveranderd.
Herhaling was er wel, maar dan in de vorm van verveling.
De video-art is in de jaren '60 begonnen als een vorm van antikunst: het omverwerpen
van de oude kunst die bij een door de ‘anti-kunstenaars’ verworpen maatschappij
hoorde (zoals de dadaïsten en Duchamp al eerder gepoogd hadden). Het ging niet
om de esthetische gewaarwording, maar om een weergave van de alledaagse realiteit.
De Amerikaanse stroming Fluxus - die zichzelf beschouwde als een subgroep van
de popart en waarin meerdere kunstdisciplines vertegenwoordigd waren - maakte
als eerste gebruik van de videotechniek. Fluxus was een beweging van antikunst,
kunstnihilisme en concretisme die een nauwe, onverbrekelijke band wilde realiseren
tussen kunst en leven. In een manifest van George Maciunas (1963) werden drie
aspecten van de beweging toegelicht: Fluxus als revolutie die de wisselwerking tussen
kunst en leven zal bewerkstelligen; als ‘zuivere buitensporige ontlasting’ en als
katalysator in het verenigd front van socio-politieke revolutionairen. De doelstellingen
waren daarbij meer van sociale dan van esthetische aard.2. Als bronnen van inspiratie
werden het dadaïsme en de ready-mades van Marcel Duchamp beschouwd. Het was
het vernieuwende en de daarbij behorende breuk met de tradities door het dadaïsme
en het gewone dat tot kunst was verheven bij Duchamp, dat de Fluxus-kunstenaars
aansprak.

Vernieuwing, tijd en techniek
Het dadaïsme wilde de kunst vernieuwen door de toeschouwer en de kunstenaar op
een lijn te zetten. Het ging dus niet meer om de identificatie van de toeschouwer met
de kunstenaar, maar om de wisselwerking tussen beiden.3. Deze stroming wilde zich
afzetten tegen de traditionele kunst. Een voorbeeld van dit verzet is te vinden in het
tijdschrift Mecano, een ‘ultra-individualistisch’ tijdschrift ter verbreiding van
1.
2.
3.

R. Perrée, ‘Bill Viola en de waarneming’. In: Kunstbeeld sept. 1984, p.56-57.
W. Mertens, De Amerikaanse repetitieve muziek. Bierbeek 1980, p.27.
Zie voor verdere uitwerking hiervan bijv. J.J. Oversteegen Vorm of vent. Amsterdam 1969,
p.59-70.
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neo-dadaïstische denkbeelden en ‘geestelijke hygiëne’. Hierin worden voorgangers
als Jezus, Boeddha, Dante, Heine en Nietzsche ‘bespuwd en beklodderd’. Het zijn
echter niet
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alleen voorgangers, maar ook tijdgenoten van de dadaïsten die het zwaar te verduren
krijgen. Zo schrijft de zich noemende v. H:4.
De heer Roland Holst, die zijn kunstsalade garneert met de kliekjes der
Renaissance, der bourgeois-kultuur, de restantjes van Biedermeier, Toorop
en... de Stijl, houdt er, behalve zijn Kunst, nog de kanabalistische
liefhebberij op na, te pogen de modernisten (voor hem gespecialiseerd in
den persoon van Van Doesburg) met huid en haar op te peuzelen. Het
gelukte hem echter nog niet den gepantserden schedel van Van Doesburg
in te slaan.
De heer R.H. moest zich dientengevolge tevreden stellen met v. D's
excrementen. Maar ook deze liggen hem als stenen in de maag. De heer
v.D. is voornemens den heer R.H. (Holland op z'n holst) een nieuw gebit
en een paar nieuwe hoefijzers ten geschenke te geven.
De kunst moest niet alleen pretentieloos zijn en van het elitaire karakter ontdaan
worden, ook de maatschappij moest daarbij geheel gereinigd worden. Een direct
contact met de toeschouwer was dus van het grootste belang. Het middel bij uitstek
hiervoor was het woord. Geheel pretentieloos waren de theorieën echter niet: ‘De
konstruktivistische dichter schept zich uit het alfabet een nieuwe taal: de spraak der
grote afstanden, van diepte en hoogte en door middel dezer scheppende taal overwint
hij ruimte-tijd-beweging.’5.
Het overwinnen van beweging, tijd en het pretentieloze is eerder terug te vinden
in de kunstwerken van Duchamp. Deze beschouwde de machine als een scharnier
tussen ruimte en tijd. Zijn machines drukken in eerste instantie een beweging uit. Zo
gaat het in ‘Moulin à café’ om de kringloop van het wiel. Het fietswiel op de kruk
heeft eenzelfde effect. De beweging herhaalt zich voortdurend en de tijd is een illusie
geworden: ‘this small panel is a kind of premonitory manifesto of what Duchamp
himself turned out to be: a freewheeling operative of elusive inconsistency whose
motion in space and time was centered on himself.’6.
De machines worden later verfilmd in ‘Anémic Cinéma’ (1921) door Duchamp
en Man Ray. Het idee was om een driedimensionale film te maken, te bezichtigen
door een rode en groene bril.
Acht jaar nadat hij ‘Moulin à café’ maakte, gaf Duchamp de ‘Mona Lisa’ een
nieuw aangezicht. Door het toevoegen van een baard en een snor aan het beroemde
schilderij werd een gerespecteerd kunstwerk omgevormd tot een anti-kunstwerk:
‘Met de overschildering van de Mona Lisa wil Duchamp een eind maken aan de
esthetische grens en verlegt hij de tijd en ruimte. Hij verwijst het verleden naar zijn
eigen speelruimte en schept zodoende nieuwe leefruimte voor het moderne esthetische
bewustzijn.’7.
De popart werd veeleer geïnspireerd door Duchamp en aanverwante kunstenaars
met hun verwijzing naar het hedendaagse, dan door het dadaïsme. Wat overgenomen
werd van het dadaïsme in de jaren '60 was de tabula rasa en de vrijheid om ieder
4.
5.
6.
7.

‘Tableau Dada’. In: Mecano 4-5, jrg. 1922/23, p.9.
I.K. Bonset, ‘Tot een constructieve dichtkunst’. In Mecano 4-5, jrg. 1922/23, p.10.
L.D. Steefel, ‘Maroel Duchamp and the machine’. Z.j. z.p. p.71.
W. Kotte, Marcel Duchamp als tijdmachine. Utrecht 1987, p.56.
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object en onderwerp als uitgangspunt te nemen, die de dadaïsten gepoogd hadden in
hun kunst te bewerkstelligen. Duchamp werd in de jaren '60 als de uitvoerder van
deze ideeën gezien. Zowel Duchamp als Fernand Léger hadden gebruik gemaakt van
objecten in hun kunst die representatief waren voor hun tijd. Duchamp wist met
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zijn ready-mades het alledaagse object tot kunst te verheffen en Léger maakte in zijn
kunst (beeldende kunst, films) onder andere gebruik van reclame en mechanica. Het
alledaagse object werd op deze wijze eveneens geïsoleerd en tot kunst verheven.
Ingaand op de nieuwste technieken en communicatiemiddelen bleek de kunst
opeens zeer tijdgebonden te zijn geworden. Door de symboliek, waarvan in vroegere
kunstwerken gebruik werd gemaakt, te vervangen door alledaagse onderwerpen en
objecten is de kunst vergankelijker geworden en daarmee pretentielozer. De
ready-mades van Duchamp werden echter pas in de jaren '60 op waarde geschat.
Jasper Johns (1964) zette de ready-mades om in schilderijen en het ‘nieuw-realisme’8.
breekt in deze jaren met alle historisch-avantgardistische tradities, behalve met de
kunstopvattingen van Duchamp. Op 27 oktober 1960 vindt er in Parijs een
tentoonstelling plaats met de typerende titel: ‘40 au-dessus de Dada’. Exposanten
waren onder andere Yves Klein, A.F. Arman en Jean Tinguely. Doelstelling van
deze expositie was te breken met de traditie van dadaïsme en surrealisme en alledaagse
voorwerpen te bewerken. De ready-mades van Duchamp bleven dan ook gehandhaafd,
gezien zijn keuze van alledaagse objecten.
Het is met name Tinguely die door Duchamp is geïnspireerd. Bij eerstgenoemde
gaat het echter niet meer om de objecten op zichzelf, maar om een fragmentarische
weergave van een object. Het object is zo niet louter getransformeerd tot kunst, maar
het kunstobject wordt ook zelf gedé-automatiseerd (de alledaagse realiteit fungeert
als uitgangspunt, maar wordt op vervreemde wijze weergegeven). In zijn
‘Meta-matic’-composities zijn het de machines die in samenwerking met de
toeschouwer het kunstwerk maken. Door bijvoorbeeld op een knop te drukken, zet
een stift zich in beweging op een wit vel papier. Zolang de machine draait, wordt er
gecreëerd. Het kunstwerk wordt gevormd door een zich voortdurend herhalende
beweging. Het tragische van dit alles is de roekeloosheid van de machine waarmee
getekend wordt. De machine kijkt namelijk niet op of om naar haar creatie, maar
krast gestaag door. Toppunt van tragiek voor het gecreeërde, is de museumportier
die na sluitingstijd het papier afscheurt waarop alle creaties van die dag te vinden
zijn, het papier in de prullenmand werpt, opdat het proces de volgende dag weer
opnieuw kan beginnen. De tekening - al tijden lang als volwaardige kunst gezien 8.

Het ‘nieuw realisme’ is een stroming in de beeldende kunst, ontstaan als reactie op
abstract-expressionistische stijlen. De kunstwerken van het nieuw realisme zijn opgebouwd
uit alledaagse gebruiksvoorwerpen die een speciale bewerking hebben ondergaan. Zo brengt
Tinguely objecten in beweging, anderen daarentegen verpakken ze (bijvoorbeeld Christo)
of voegen ze in sculptuur samen (Arman).
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blijkt niets meer waard. Het resultaat is ongeldig, maar het proces van het maken
van kunst is het belangrijkste geworden.
Deze gedachte wordt door de beeldend kunstenaar O. Fahlström als volgt onder
woorden gebracht:9.
A game structure means neither the one-sidedness of realism, nor the
formalism of abstract art, nor the symbolic relationship in surrealistic
pictures, nor the balanced unrelationship in ‘neo-dadaist’ works... The
arrangement grows out of a combination of the rules (the chance factor)
and my intentions, and is shown in a ‘score’ or ‘scenario’ (in the form of
a drawing, photographs, or small paintings). The isolated elements are
thus not paintings, but machinery to make paintings. Picture-organ.

9.

O. Fahlström, ‘A Game of Character’, geciteerd naar L.R Lippard in: Pop art. London 1977,
p.180.
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Op geheel andere wijze werden de ideeën van Duchamp uitgewerkt door Fluxus.
Deze groep, die met name belangrijk was in het begin van de jaren '60, wilde het
pretentieloze en alledaagse van Duchamp overnemen. Niet omwille van de kunst,
maar omwille van de mensheid in het algemeen. In de beeldende kunst werd de
video-art een belangrijk medium. Met de video dacht men alles objectief vast te
kunnen leggen. Een aantal decennia geleden was dit al gedaan door de fotografie,
maar deze was inmiddels volledig geïncorpereerd door de ‘high-art’ - voor Fluxus
vertegenwoordigd in alles wat maar enigszins esthetisch verantwoord is - en een
nieuwe vorm om het grotere publiek te bereiken leek noodzakelijk.
De eerste die gebruik maakte van video-installaties was N.J. Paik, die in de jaren
'60 nauw verbonden was met de Fluxus-beweging. Zijn video's moesten weergeven
wat er op straat gebeurde. Hij filmde straatbendes, verrotting en afval, hetgeen niet
altijd even esthetisch verantwoord is. De trend bleek gezet voor Fluxus: alle
Fluxus-kunst werd gericht op een ‘objectieve’ weergave van maatschappelijke
wantoestanden. Deze weergave zou moeten leiden tot een reiniging van de
maatschappij. Door middel van deze vorm van kunst zou de toeschouwer meer met
de neus op de wantoestanden binnen de maatschappij gedrukt worden en daardoor
meer open staan voor maatschappelijke verandering.
Hetzelfde beoogde men in de muziekwereld. Zo ‘componeerde’ La Monte-Young
een compositie voor de vlinder: een vlinder werd bij aanvang van het concert
losgelaten, vervolgens werd een raampje opengezet en het concert was afgelopen op
het moment dat de vlinder uit het raam gevlogen was. Een zeer visueel stuk, temeer
daar er geen noot gespeeld wordt en alleen het gefladder van de vlinder ‘te horen’
(oftewel zichtbaar) is. Bij de concerten van La Monte-Young wordt de toehoorder
ten zeerste op de proef gesteld. Zo wordt in Two Sounds een half uur lang één toon
aangehouden en in Composition 1960 Nr. 4 weet het publiek absoluut niet wanneer
het stuk begint. In het laatstgenoemde stuk worden alleen de lichten uit gedaan en
na een tijdje weer aan gedaan. Aan het publiek wordt dan meegedeeld dat het
onderwerp van het stuk niets anders is dan het uitwerken van de handelingen en de
reacties van het publiek. Een duidelijke wisselwerking tussen uitvoerders en publiek
dus. Voor Composition 1960 Nr. 6 geeft La Monte-Young de volgende compositie:
The performers (any number) sit on the stage watching and listening to
the audience in the same way the audience usually looks at and listens to
performers. If in an auditorium, the performers should be seated in rows
on chairs or benches; but if in a bar, for instance, the performers might
have tables on stage and drinking as is the audience.10.
Er is bij La Monte-Young dus duidelijk sprake van een direct contact met het publiek.
Dit is echter niet het enige wat opvalt, de kunst lijkt daarnaast ook voor wat betreft
de techniek tamelijk pretentieloos te zijn: een conservatoriumopleiding is immers
niet meer nodig. Hetzelfde is terug te zien bij de beeldend kunstenaars. Ook hier is
een opleiding niet noodzakelijk: het hanteren van een

10.

Geciteerd naar: De Amerikaanse repetitieve muziek p.30.
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videocamera voor het filmen van afval is geen hogere wiskunde. Het publiek is
aanvankelijk wel geïnteresseerd in dit soort eigenaardigheden, maar blijkt spoedig
verveeld. De tentoonstellingen van Fluxus-kunstenaars blijven nagenoeg onbezocht
en worden verplaatst naar een zo klein mogelijke ruimte in een buitenwijk. De
concertzalen blijven eveneens leeg, totdat de subsidie op is en de muziek van Fluxus
componisten niet meer uitgevoerd wordt. De veranderingen die de maatschappij
sinds de jaren '60 hebben ondergaan, zijn dan ook niet door de Fluxus-kunstenaars
in gang gezet, alle idealen ten spijt.

Is anti-kunst pretentieloos?
Net zo min als het dadaïsme waren Duchamp, Tinguely en Fluxus pretentieloos. Het
dadaïsme en Fluxus waren gericht op interactie tussen de maker van een kunstwerk
en zijn publiek. Dit alles zou moeten leiden tot een verbetering van de maatschappij;
een zwaardere taak is bijna niet mogelijk. Voor het publiek werden de kunstwerken
echter niet toegankelijker. De gedichten van I.K. Bonset zijn moeilijk leesbaar, de
installaties en voorstellingen van Fluxus vergen van het publiek te veel geduld om
niet uiteindelijk verveling teweeg te brengen.
De objecten van Duchamp en Tinguely lijken in eerste instantie pretentieloos. Het
gewone wordt omgevormd tot kunst en de kunst zelf is een illusie. Niets is minder
waar: de ‘anti-kunst’ van Duchamp en popart zijn juist gericht op de kunst. Zonder
kunst immers geen anti-kunst. Duchamp had dan ook enige moeite met de popart
toen deze in navolging van hem aan de lopende band reproduceerbare kunst ging
maken. Voor Duchamp was dit alles bij de beesten af: ‘Mallarmé was a great figure.
This is the direction in which art should turn: to an intellectual expression rather than
to an animal expression.’11.
Voor Tinguely geldt hetzelfde. Zijn machines die kunst produceren - die in de
prullenbak eindigt - hebben een diepere betekenis dan in eerste instantie lijkt. In zijn
lezing ‘Static, static, static!’ stelt Tinguely dat kunst gericht moet zijn op deze tijd:
een tijd van toenemende beweging en verandering: ‘Be part of movement! Only in
movement do we find the true essence of things. Today we can no longer believe in
permanent laws, defined religions, durable architecture or eternal kingdoms.
Immutability does not exist. All is movement.’12.

Het vernieuwde
Vroeger was binnen de kunst nog sprake van een één op één relatie wanneer het over
de werkelijkheid en de weergave daarvan ging. Vandaag de dag is dit niet meer
mogelijk, misschien wel omdat we de middelen hebben om met meerdere werelden
kennis te maken en de daarbij behorende werkelijkheid. Een weergave van de
11.
12.

Marcel Duchamp geciteerd naar Lawrence D. Steefel in ‘Marcel Duchamp and the machine’,
p.69.
J. Tinguely, ‘Static, static. static’. In: P. Hulten Jean Tinguely, A Magic Stronger than Death.
New York 1987, p.67. Cursivering is van mij (T.J.).
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werkelijkheid blijkt een illusie. Het is dan mogelijk om de werkelijkheid als verminkt
weer te geven zoals Duchamp en Tinguely doen: beiden geven een bewerking van
tijd en ruimte. De dadaïsten en Fluxus richten zich juist op de werkelijkheid en willen
door
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middel van participatie met publiek in het kunstwerk een maatschappelijke ‘reiniging’.
In de video-art van de jaren '80 en '90 komen veel thema's uit voorafgaande
perioden terug. In de hedendaagse video-art is er zowel sprake van tijd- en
ruimtemanipulatie, als van gerichtheid op het publiek en weergave van de
maatschappij. Duchamp en Tinguely wisten de tijd al in hun kunst te bewerken,
alleen al door deze ter discussie te stellen. In de video-art gebeurt dit ook, maar
daaraan worden de ideeën van het dadaïsme en Fluxus toegevoegd. Er vindt als het
ware een soort synthese tussen de verschillende kunsten van de voorgangers plaats.
Het objectieve van Fluxus zoals het filmen van afval is nu verdwenen, maar komt
veeleer terug in een ondubbelzinnige kritiek op de politiek. Zo maakt Carlos Anzaldua
‘It's a Dictatorship, Eat’ (1983), waarin direct kritiek wordt geleverd op de politiek
van de Reagan-administratie. In zijn video-installaties komen eveneens sociale en
politieke aspecten duidelijk naar voren. Ook minder op politiek gerichte kunstenaars
behouden impliciet een politieke veroordeling in hun kunstwerken. In bijvoorbeeld
de videokunst van Naumann vinden dialogen plaats, die niet alleen het absurde en
de frustratie in zijn algemeenheid moeten weergeven, maar ook de terreur in de
maatschappij: de toeschouwer identificeert zich met de ervaringen van de kunstenaar.
In deze werken wordt niet zozeer een moraal uitgedragen of een maatschappelijke
‘hygiëne’ bewerkstelligd, maar is het de maatschappij en haar verhoudingen die in
het kunstwerk verwerkt worden. Datgene wat zich op dat moment in de maatschappij
afspeelt - en veelal niet alleen de kunstenaar bezighoudt, maar ook de toeschouwer
- wordt als het ware in een context binnen de kunst geplaatst.
Om de maatschappij - en alles wat daarmee verbonden is, dus ook de kunst in zijn
algemeenheid - in beeld te kunnen brengen, is het voor de video-artkunstenaar
noodzakelijk in te spelen op de
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massamedia en de toeschouwer:
‘The relation with the audience defines and also constrains the
personalization of image in terms of form (style) and content (discourse);
this adjustment is particularly true when obvious consequences (especially
political or economic) are involved.
Referring in a general, generic way to the “Image Industry” (cinema,
television, advertisement, publishing, and in its most commercial circles
- we could include the art market), it is evident that there is the need to
gain an audience: readers, consumers, public, rates, sales... This is the
great challenge, the great competition orchestrated by the mass media. A
complex and problematic issue.’13.
De rol van de massamedia is in het dadaïsme, de popart en bij Duchamp ook al een
probleem geweest. Zowel Duchamp als beide bewegingen wilden de kunst
toegankelijker voor de massa maken. Echter op het moment dat de massamedia
daadwerkelijk in de kunst naar voren kwamen, trokken de kunstenaars zich terug.
Het dadaïsme wilde niets weten van fenomenen die bij de massa populair waren14.
en Duchamp verzette zich tegen de popart toen deze groep in navolging van hem
reproduceerbare kunst ging maken. Ook binnen de popart bleek de kunst niet bepaald
reproduceerbaar en op de consumptiemaatschappij gericht. Toen halverwege de jaren
'60 een muurschildering van Roy Lichtenstein gewit werd, stonden alle
popart-kunstenaars en met name Lichtenstein zelf op hun achterste benen. Wellicht
bleek alles toch niet zo reproduceerbaar als aanvankelijk beoogd werd.
Elke nieuwe groep maakt gebruik van, of zet zich juist af tegen de idealen van
voorgangers. Zo herleefde bij de popart de oorspronkelijke ideeën van het dadaïsme
en Duchamp, maar beide wordt het elitaire karakter ontzegd. Niettemin ontwikkelde
de popart uiteindelijk eenzelfde elitaire houding. Kortom: op de momenten dat er
daadwerkelijk van de massamedia gebruik gemaakt kan worden, laten de kunstenaars
het afweten.
In de video-art gebruikt men wederom de massamedia, deze komen naar voren in
het gebruik van televisie, film en video. Tegelijkertijd worden deze media van de
massa zeer gecompliceerd uitgewerkt. Is bijvoorbeeld de televisie voornamelijk
bedoeld als aangenaam tijdverdrijf en meestal niet confronterend, de video-art is uit
op confrontatie om zo de wisselwerking tussen kunstenaar en toeschouwer te
versterken.
Veel video-artkunstenaars maken gebruik van literatuur. Ook deze wordt niet
aangenaam voorgelezen, maar is sterk aan een bepaalde - ontluisterende - interpretatie
gebonden. Zo maakt Naumann gebruik van de toneelstukken van Samuel Beckett.
Deze teksten zijn vaak op zich al gecompliceerd genoeg, maar in de video-installaties
van Naumann worden de teksten ook nog eens gefluisterd. Het enige wat de
toeschouwer te zien krijgt is een mond; gezichtsuitdrukkingen en gebaren ontbreken
13.
14.

Muntadas, ‘Behind the Image’. In: D. Hall & S.J. Fifer Illuminating Video, New York
1990 p.317.
Zie Thomas Vaessens, ‘De ster van een ongekend medium’. In: Vooys 3-4, jrg. 1993.
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dus. Op deze manier wordt er veel van de kijker geëist: hij dient concentratie op te
brengen en een eigen interpretatie van het geheel te geven.
Door zowel gebruik te maken van de massamedia (film, televi-
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sie), als van ‘high art’ (beeldende kunst en literatuur) is de video-art een mix van
verschillende disciplines binnen een bepaald kunstwerk. De maatschappij-gerichtheid
en de participatie van het publiek van het dadaïsme en Fluxus en de gerichtheid op
de techniek (machine) van Duchamp en Tinguely worden als het ware in de video-art
bijeen gebracht. Alles van vroeger tijden is terug te vinden, op de anti-kunst na: de
massamedia gebruiken niet de video-art, maar de video-art weet gebruik te maken
van de massamedia: ‘Work produced by me the last few years (audiovisual
construction) has used a variety of media and situations (series of photographs,
installations, videotapes, billboards, publications); these constitute
observations/commentaries on contemporary facts, particularly on the mass media
as subject, form, and content. Context is considered an integral part of this work.’15.
Het intermediale aspect van video-art is dan ook gelegen in het in beeld brengen
van datgene wat op dat moment speelt, zonder dat bepaalde tradities radicaal omver
geworpen worden. De idealen van dada, Duchamp, Tinguely en Fluxus worden in
beweging binnen het kunstwerk gezet: zowel de bewegingen binnen de kunstwerken
van Duchamp en Tinguely, als de veranderingen binnen de maatschappij. Dit alles
omwille van de kunst zelf, niet in esthetische zin (al is het naar mijn mening de
video-art het meest esthetisch verantwoorde dat er is), maar in de zin van alles wat
kunst al eerder gepoogd heeft te tonen (beweging en de tijd zelf). Kortom video-art
als synthese van alle kunsten: beeldende kunst, film, literatuur, maar ook maatschappij
en media gericht, oftewel: video-art als plattegrond van de kunst.

15.

. Muntadas, ‘Behind the Image’, p.320.
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Ik ook niet van jullie
‘Giphart’
Het onaardigste van de recensie over mijn boek Giph van Arthur Frieswijk in de
vorige Vooys - om het in deze column maar weer meteen over mezelf te hebben vond ik de schaamteloze verwisseling van hoofdpersoon en schrijver. Die Frieswijk
is toch een neerlandicus-inspe, verdomme? Laat ik de lezers die de recensie van
Frieswijk en zelfs wellicht mijn roman niet hebben gelezen (geeft niets, hoor) even
uitleggen waar het om gaat. In het laatste hoofdstuk van het boek ontmoet mijn
hoofdpersoon Giph op een feestje bij een uitgeverij zijn literaire voorbeeld van weleer
Jeroen Brouwers. Wat schrijft Frieswijk? ‘Giphart [cursivering van mij, RG] ontmoet
Brouwers namelijk bij Sub Rosa, [...], ze worden dronken en vervolgens knapt Giphart
totaal af op de melancholische sentimentaliteit die Brouwers blijkt te kenmerken.’
Ik wil niets zeggen hoor, lezers, maar de hoofdpersoon van mijn boek heet Giph en
uitgeverij Sub Rosa bestaat niet eens! Giph is namelijk een roman, het personage
Giph is fictief, ja zelfs het personage Jeroen Brouwers is in Giph fictief (net als
overigens in de boeken van Brouwers zelf). Zonder hierover ook maar een opmerking
te maken, verandert Frieswijk onbeschaamd de hoofdpersoon in de schrijver. Dit is
een misser van de bovenste plank. Niet Giphart maar Gipharts hoofdpersoon ontmoet
Brouwers.
Voortdurend neemt Frieswijk mij de uitspraken en gedragingen van mijn
hoofdpersoon kwalijk, terwijl ik dacht dat de Neerlandistiek er zo langzamerhand
wel achter was dat dit niet de bedoeling is, zelfs niet (of misschien wel, hinthint, juist
niet) als een personage (zoals Giph) zegt een hekel te hebben aan zich achter hun
personages verschuilende schrijvers. Frieswijk vindt mijn hoofdpersoon ‘een hopeloos
arrogante, geborneerde en egostische [sic] aansteller’ en als hij een stukje verderop
met groot gemak Giph en mij verwisselt, duidt dat er op dat hij dit ook van mij vindt.
Met andere woorden: Frieswijk is iemand die na een toneelvoorstelling bij de
artiestenuitgang de ploert uit het stuk gaat opwachten om hem eens een lesje te leren.
Overigens ben ik privé inderdáád een hopeloos arrogante, geborneerde en ‘egostische’
aansteller, maar dat doet er in het geheel niet toe.
Frieswijk schrijft: ‘In feite is het [boek] één grote aanval op datgene wat Brouwers
vroeger bij uitstek voor Giphart vertegenwoordigde, namelijk: bezieling, roeping,
ernst.’ Mijn vraag is: hoe weet Frieswijk dat? Hoe weet hij wat Brouwers vroeger
voor mij ‘bij uitstek vertegenwoordigde’? Ik kan mij niet herinneren ooit ene Frieswijk
te hebben ontmoet. Frieswijk verwart mij hier wederom met mijn protagonist.
‘In Giph wordt een nieuw soort geloof gepredikt, en wel Leukheid,’ gaat Frieswijk
verder. ‘Alleen wanneer iets Leuk is, is het de moeite waard, voor de rest moet er
gewoon niet worden gezeurd. Zo luidt de boodschap die Giphart in Giph uitdraagt.’
Alleen al uit de stelligheid waarmee Frieswijk deze stelling poneert, blijkt de onzin.
Ten eerste luidt de boodschap die Giphart uitdraagt helemaal niet zo, want nergens
in het boek is ook maar een formulering te vinden die er zijdelings op lijkt, ten tweede
schreef Mulisch terecht dat een schrijver geen boodschappenjongen is (of zoiets).
Als ik wetenschapper-inwording was, zou ik me ervoor schamen een roman van ruim
tweehonderdtwintig bladzijden met zo een onbenullige bewering samen te vatten.
Meningen en uitspraken van personages, zijn óók personages (aldus Hermans, geloof
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ik) - en daaruit mogen geen andere meningen en uitspraken worden gefilterd om die
vervolgens op het conto van de auteur te schrijven. Ik, Giphartik, vind helemaal niet
dat iets alleen de moeite waard is als het leuk is en dat er voor de rest ‘niet zo moet
worden gezeurd’, laat ik dat nadrukkelijk onderstrepen. Het enige wat mijn
hoofdpersoon over dit begrip ‘leuk’ (en dus niet over het door Frieswijk gebruikte,
irritante ‘Leuk’ met een hoofdletter) te zeggen heeft, staat in het laatste hoofdstuk:
‘Zo vind ik dat schrijven primo ten eerste en alleen maar leuk moet zijn [...]’. Dit is
voor Giph een persoonlijk dogma: voor hem moet schrijven leuk zijn om te doen.
Dit is ook een provocerend-poëticale uitspraak, en ik wil best toegeven, hoewel dit
er wederom niets toe doet, dat ik deze opvatting in zeker opzicht deel (zie mijn
column in Vooys 11-1).
Frieswijk heeft besloten dat het mijn boodschap is te allen tijde Leuk te zijn, en
dus probeert hij mij daar bij voortduring op te pakken. ‘Giph is vooral
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Leuk bedoeld,’ weet hij. ‘Tot zover is Giph inderdaad Leuk, niet meer maar ook niet
minder,’ vindt hij een stukje verderop. ‘Helaas heeft Giphart meer willen doen,’ kent
hij mijn beweegredenen. ‘Bij monde van Giph scheldt hij [= Giphart] de gehele
“Nederlandse Toiletteren” de huid vol, vele pagina's lang.’ Afgezien van het feit dat
dit eenvoudigweg niet waar is (hooguit vier pagina's in de hele roman is Giph wat
grover van toon als het om literatuur gaat), rekent Frieswijk mij alweer de uitspraken
van Giph aan. ‘De behandeling die Jeroen Brouwers aan het slot van Giph ten deel
valt, [...] is helemaal niet Leuk meer,’ merkt Frieswijk tenslotte terecht op - en
misschien was dat, zomaar een optietje hoor, ook niet de bedoeling.
Die Frieswijk verzint namelijk gewoon maar wat, en hangt daar vervolgens een
heel boek aan op. Nu doet in wezen iedere recensent dit, maar Frieswijk slaat echter
de plank voortdurend aanwijsbaar mis. Niet alleen ben ik mijn hoofdpersoon niet,
noch is het mijn intentie alleen maar Leuk te zijn, over mijn debuut Ik ook van jou
doet Frieswijk de hilarische uitspraak: ‘... bovendien ging de hoofdpersoon ondanks
zijn jeugdige branie de Literatuur en de Liefde met dezelfde vastberadenheid en
dezelfde ernst te lijf als veel van Brouwers' alter ego's. Ik ook van jou leek dan ook
geschreven door het lieve zoontje van Brouwers.’ Mijn god, zou Frieswijk dat boek
wel gelezen hebben, vraag ik mij schaterlachend af, zou hij Brouwers' boeken wel
gelezen hebben? ‘Met dezelfde ernst’, ‘het lieve zoontje van Brouwers’: wat zou
Tom van Deel, mijn grootste bestrijder, van zulke onzinnige beweringen vinden?
Dit brengt mij bij de vraag waar het mij eigenlijk om gaat: waarom Vooys een
nonsensrecensie als deze plaatst. Natuurlijk moet een columnist in zijn eigen blad
kunnen worden gekraakt, dat lijkt me gezond. Daarbij vind ik het eerlijk gezegd
volkomen logisch en terecht dat schrijvers als ik in een blad als Vooys negatief worden
besproken. Steeds als ik namelijk in een nieuwe Vooys blader (en dat ‘steeds’ slaat
dan op de afgelopen keren dat ik een column in het blad schreef), bekruipen mij drie
prangende vragen. Eén. Wat is in godsnaam de reden van de redactie geweest om
uitgerekend mij te vragen als columnist? Twee. Wat zouden de abonnees, losse kopers
en medewerkers als Arthur Frieswijk (die Vooys klaarblijkelijk voor hun plezier
lezen) er van vinden dat ik erin schrijf? Drie. En wat is in godsnaam voor mij de
reden om (kosteloos en een volle werkdag verspillend) twee pagina's te vullen van
een blad waarmee ik geen enkele, maar dan ook geen enkele affiniteit voel? Ik heb,
op mijn eigen columns en een stukkie over Vonnegut na, in de afgelopen drie
nummers van Vooys niet één artikel gelezen, zelfs niet één alinea waardoor ik ook
maar op enigerlei wijze aangenaam werd geroerd. Sterker nog: ik erger me het
godgans als ik in Vooys blader, ik lees uit pure verveling soms slechts alleen de
slaapverwekkende intro's, en als het niet zo tergend onbeholpen en rammelend
geschreven was, zou ik misschien nog kunnen glimlachen om zoveel pretentieuze
overbodigheid van zichzelf veel te serieus nemende letterkundigen (in spe) als Arthur
Frieswijk. Laten we elkaar geen mietje noemen: er is werkelijk niets dat Vooys aan
mij bindt en andersom, en van dat laatste getuigt de recensie over mijn boek. Prima
zo, zou ik zeggen.
Waarom ik dan doorga met columns te schrijven voor een blad waar ik niet
thuishoor, vraag ik mij af. Waarom ik er überhaupt aan begonnen ben. Dat kwam
waarschijnlijk door de glimlach van toenmalig redacteur Iris Pronk, om van de
gedachten aan wilde seksnachten met toenmalig redactielid Thomas Vaessens maar
te zwijgen. Pronk en Vaessens zijn echter beiden weg; thans word ik in alle vroegte
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uit mijn bed gebeld door een meisje dat mij ‘met klem’ vraagt of ik vooral columnist
voor Vooys wil blijven. Waarom, zou ik willen weten. Waarom zou de redactie dat
willen, en waarom ik?
Maar goed, ik heb mijzelf natuurlijk al genoeg laten kennen door in een column
boos te worden en in te gaan op een negatieve recensie; ik wil niet ook nog eens
kinderachtig roepen dat ik die hele verdomde rotcolumn het liefst aan de wilgen
hang. Ik wil best columnist blijven, redactieleden, lezers, als jullie maar wel weten
dat ik er geen moer aan vind, aan dat blad van jullie. Dat laatste wist ik uiteraard al
langer, maar ik zag geen reden om het ‘verbaal te maken’. Na het vorige nummer
kan ik echter verongelijkt roepen: you shed first blood. De enige reden waarom ik
vanaf nu Vooys zal openslaan, is om mijn eigen tekstjes te bekijken. Mijn eigen
vrijhaventje in een bittere poel wetenschapsellende.
Ronald Giphart

Vooys. Jaargang 11

194

‘Il faut tout dire en trois minutes’1.
De gezongen poëzie van Jacques Brel
Hans Schellekens
Een lied kan gezongen worden zonder muzikale begeleiding, maar liederen en
sommige andere muziekstukken kunnen niet zonder tekst. Veel poëzie is om deze
reden dan ook gebruikt om te dienen als een soort geraamte voor een muziekstuk.
De inhoud van de tekst werd daarbij naar de achtergrond verwezen ten behoeve van
de muziek, en de tekst was bij uitvoering dan ook veelal onverstaanbaar. De dichters
heeft men echter zelden horen klagen. Integendeel; zij waren - uitzonderingen
daargelaten - maar wat gevleid wanneer hen werd gevraagd of hun teksten voor
muzikale doeleinden gebruikt mochten worden.2.
Nu was de poëzie die in de voorgaande eeuwen werd geschreven, natuurlijk vaak
bedoeld om te worden voorgelezen, gedeclameerd of te worden gezongen. Deze
gedichten leenden zich door hun ritme, metriek, rijm, retorische opbouw en inhoud
in ieder geval uitstekend voor deze doeleinden, zelfs al waren ze er niet speciaal voor
geschreven. Pas aan het eind van de vorige eeuw is er aan de vanzelfsprekendheid
van die orale traditie een einde gekomen. Het tot zich nemen van poëzie werd een
aangelegenheid die men in z'n eentje bedreef; een gedicht werd iets om te lezen, niet
om naar te luisteren. Natuurlijk zijn er nog steeds avonden en zelfs nachten waarop
poëzie door dichters wordt voorgelezen. Deze evenementen worden bovendien druk
bezocht. Het zou echter te ver voeren om te stellen dat de (laten we zeggen: westerse)
poëzie hierdoor nog steeds in een orale traditie staat.
De enige poëzie die men nog als voordrachtsgedichten zou kunnen zien, vindt
men op platenhoezen en in cd-omslagen. Liedteksten zijn naar vorm en inhoud steeds
verder verwijderd geraakt van wat als ‘Poëzie’ beschouwd wordt; zij worden over
het algemeen ook niet in boekvorm gegoten. Een uitzondering op deze regel vormt
het prachtig uitgegeven Oeuvre intégrale van de Brusselse chansonnier Jacques Brel.
Jacques Brel schreef in de dertig jaar dat hij als tekstschrijver actief was, bijna
tweehonderd chansons, die hij voor het grootste deel ook zelf vertolkt heeft. Er zijn
heel wat liederen van hem in het Nederlands gezongen, waarvan enkele door hem
zelf. De - bewerkte - vertalingen die Brel heeft gezongen, waren gemaakt door Ernst
van Altena, die hem nog persoonlijk heeft geholpen met de Nederlandse uitspraak.3.
Het Oeuvre intégrale, waar de Nederlandse vertalingen overigens niet in voorkomen,
verschijnt postuum in 1982 en bevat naast de afdeling ‘chansons’ (die alle op plaat

1.
2.
3.

Jacques Brel aangehaald (uit een interview dat hij in 1964 gaf) in: Bruno Hongre & Paul
Lidsky, Chansons Jacques Brel. Paris 1976. Profil d'une oeuvre 52. p.45.
Zie ook: Sabine Lichtenstein, ‘De dodelijke beet van een toondichter’. In: Hollands maandblad
543, februari 1993, p.8-11.
Vreemd genoeg komt Ernst van Altena in de lijvige Brel-biografie van Olivier Todd in het
geheel niet voor. In Van Apollinaire tot Wedekind (Bussum 1981), een bloemlezing van de
poëzie die Van Altena tussen zijn achttiende en achtenveertigste vertaalde, zijn vijfenveertig
liederen van Brel opgenomen. De Nederlandstalige regels in ‘Marieke’ uit 1961 (‘Zonder
liefde, warme liefde/ Waait de wind, de stomme wind...’) schreef Brel overigens wel zelf.
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zijn opgenomen en voor dat doel ook waren geschreven) nog tal van andere teksten,
waaronder twee musicals,4. een symphonisch ge-

4.

De ene musical, L'Homme de la Mancha, was een oorspronkelijk Amerikaanse produktie
uit 1965, waarvan Brel een bewerkte vertaling gemaakt heeft. Tussen 1963 en 1969 treedt
Brel met deze voorstelling op (in de rol van Don Quichotte). De andere is een kindermusical
uit 1970, Le voyage sur la lune of Ce qui s'est réellement passé le 21 juillet 1969 à 2 h 56
T.U., die ondanks de indrukwekkende titel echter nooit is opgevoerd.
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dicht,5. filmliedjes6. en liederen die Brel schreef toen hij nog erg jong was, toen hij
bijna dood was - hij stierf in 1978 - en liederen die hij om andere redenen nooit op
de plaat heeft gezet.
Brel deed zelf nogal laatdunkend over zijn dichterlijke capaciteiten. In 1954, aan
het prille begin van zijn dan nog niet succusvol te noemen carrière als chansonnier,
heeft hij nog wel enig zelfvertrouwen; ‘excusez-moi, mais je me crois poète’, schrijft
hij vanuit Parijs aan zijn vrouw. Tien jaar later is hij hier danig op teruggekomen;
‘Je ne suis pas un poète, je ne suis qu'un chanteur de variétés,’ zegt hij, wanneer hij
hoort dat er plannen zijn om een bloemlezing van zijn teksten uit te brengen.7. Dat
Brel zich geen dichter voelde, zal zeker te maken hebben gehad met het feit dat het
schrijven voor hem maar een beperkt onderdeel uitmaakte van zijn leven als artiest.
‘Chansons de variété’ stonden, hoe populair ze ook waren bij het grote publiek, niet
bepaald in hoog aanzien bij de Franse beau monde; deze zag duidelijk onderscheid
tussen een chansonnier en een dichter.
Zonder daarmee eenzelfde waardeverschil te willen hanteren, lijkt het me hier zinnig
om een onderscheid te maken tussen geschreven en gezongen poëzie. Gezongen
poëzie bedient zich van bepaalde structuren, die in Poëzie niet nodig zijn, omdat zij
niet vertolkt hoeft te worden. ‘Poëzie’ betekent immers geschreven (en door
enkelingen gelezen) poëzie.
Het is niet verwonderlijk dat de chansons van Brel qua vorm veel overeenkomsten
vertonen met traditionele gedichten (zeg maar: de Poëzie van vroeger); al wat er op
gericht is een gedicht te laten klinken, vindt men er in terug. Wat het rijm betreft, is
dit meteen al duidelijk wanneer men de chansons leest. Het refrein van ‘La valse à
mille temps’ uit 1959, dat ik hier in z'n geheel citeer,8. is een waar klankenspel:
Une valse à trois temps
Qui s'offre encore le temps
Qui s'offre encore le temps
De s'offrir des détours
Du côté de l'amour
Comme c'est charmant
Une valse à quatre temps
5.

6.

7.
8.

Dit symfonisch gedicht, ‘Les trois histoires de Jean de bruges’, schreef Brel in 1962 voor
François Rauber, voor diens examen muzikale compositie aan het Conservatorium te Parijs.
(Rauber verzorgde voor de meeste chansons van Brel de orkestbegeleiding.) Brel mocht het
voor deze gelegenheid echter niet zelf zingen; daarvoor werd een ‘echte’ bariton aangetrokken.
In '63 werd het wel in een door Brel gezongen uitvoering op plaat gezet, maar deze is nooit
op de markt gebracht.
Hij schreef enkele liedjes voor in totaal zes films. In 1967 neemt Brel afscheid van het podium;
hij heeft sindsdien niet meer als zanger opgetreden. Hij legt zich onder andere toe op de film.
In datzelfde jaar is hij te zien in zijn eerste film, ‘Les risques du métier’ van André Cayatte.
Vier jaar later maakt hij zijn eerste eigen film, ‘Franz’ (waarin hij ook te zien is, naast zangeres
Barbara).
Olivier Todd, Jacques Brel, une vie. Paris 1984, p.56-57.
Graag zou ik hierbij een fraaie Nederlandse vertaling geven. Het vertalen van poëzie is echter
een vak, dat ik helaas niet beheers. De voor deze gelegenheid mislukte poging om dat toch
te doen, zal ik u besparen; u zult het zonder Nederlandse liedtekst moeten stellen. Waar dat
mogelijk is, zal ik bij de Franse teksten de - bewerkte - vertalingen geven van Ernst van
Altena. De originele teksten komen uit: Jacques Brel, Oeuvre intégrale, Ed. completée, rev.
et corr. Paris 1986.
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C'est beaucoup moins dansant
C'est beaucoup moins dansant
Mais tout aussi charmant
Qu'une valse à trois temps
Une valse à quatre temps
Une valse à vingt temps
C'est beaucoup plus troublant
C'est beaucoup plus troublant
Mais beaucoup plus charmant
Qu'une valse à trois temps
Une valse à vingt temps
Une valse à cent temps
Une valse à cent temps
Une valse ça s'entend
A chaque carrefour
Dans Paris que l'amour
Rafraîchit au printemps
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
Une valse a mis le temps
De patienter vingt ans
Pour que tu aies vingt ans
Et pour que j'aie vingt ans
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
Offre seul aux amants
Trois cent trente-trois fois le temps
De bâtir un roman

Op twee rijmparen na, eindigt elke regel van dit ongewoon lange refrein op dezelfde
klank. Het verschil tussen ‘une valse à cent
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temps’ en ‘une valse ça s'entend’ is niet te horen, tenzij men zeer duidelijk articuleert.
Hetzelfde geldt voor ‘une valse à mille temps’ en ‘une valse a mis le temps’. Wanneer
Brel het zingt, is het verschil niet te horen. Een extreem voorbeeld van
klankovereenkomst is te vinden in de op een na laatste regel; een minder
zelfverzekerde zanger zou zoiets schier onuitspreekbaars zeker niet in zijn tekst
opnemen.
Metrum en ritme zijn aan de tekst veel minder gemakkelijk af te lezen. Elisies
worden in Oeuvre intégrale lang niet altijd weergegeven, waar ze op grond van de
uitspraak in de chansons wel te geven zijn. Dit maakt het lastig een eventueel metrum
te achterhalen, al is het aan de andere kant maar gelukkig. Dit zou namelijk betekenen
dat de helft van alle letters ‘e’ vervangen was door een apostrof, wat de leesbaarheid
niet echt ten goede zou komen. Het hangt maar net van de regel af, of Brel de ‘stomme
e’ uitspreekt of niet (‘Une valse à trois temps’ tegenover ‘Un' vals' à quatre temps’).
Van een woord als ‘vie’ maakt hij soms twee lettergrepen; ‘vie-je’.
Een andere moeilijkheid om het metrum te achterhalen (zoals hij dat zelf aanhoudt
tenminste), is het feit dat Brel de klemtoon niet altijd op de fonetisch meest logische
plaats legt (‘béaucoup’ in plaats van ‘beaucóup’). Hij gaat in zijn teksten niet uit van
een strak metrum; zijn meeste chansons zijn opgebouwd uit lettergreepverzen. Zo
bestaat elke regel in het bovenstaande refrein, op een enkele regel na, uit zes
lettergrepen, zonder dat er sprake is van een echt metrum; de intonatie is even metrisch
als gewone spreektaal. De enige gestructureerde klemtoon valt telkens op het
rijmwoord.
Belangrijker dan een metrum, dat immers iets gekunstelds heeft, is in een lied het
ritme. Brel schreef in de meeste gevallen zelf de muziek voor zijn chansons; het
ritme van de tekst en van de muziek zijn meestal sterk op elkaar afgestemd. Het ritme
in ‘La valse à mille temps’ is sterk afhankelijk van het tempo, dat behoorlijk oploopt;
de eerst keer dat het refrein wordt gezongen, heeft Brel hiervoor ongeveer twee keer
zo veel tijd nodig als de laatste keer, waarin de wals is versneld tot een ondansbaar
tempo.

Coupletten en refreinen
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Het deel van ‘La valse à mille temps’ dat hierboven is geciteerd, geeft meteen het
meest voor de hand liggende onderscheid aan tussen een gedicht en een liedtekst.
Het is namelijk een refrein. Een refrein dient, doordat het herhaaldelijk voorkomt,
als een herkenningspunt, maar ook als een rustpunt tussen twee coupletten. Tussen
het refrein en de coupletten bestaat een bepaald verband; het refrein geeft bijvoorbeeld
de kern weer van wat in de coupletten wordt gezegd, het geeft er een samenvatting
van of vormt er een tegenstelling mee, zoals in een van de allereerste chansons van
Brel, ‘Il y a’, uit 1953:
Il y a tant de brouillard dans les ports, au matin
Qu'il n'y a de filles dans le coeur des marins
Il y a tant de nuages qui voyagent là-haut
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Qu'il n'y a d'oiseaux
[...]
(refrein:)
Mais il y a tant de bleu dans les yeux de ma mie
Il y a dans ses yeux tant de vie
Il y a dans ses cheveux un peu d'éternité
Sur sa lèvre tant de gaieté

Dergelijke eenvoudige chansons, bestaand uit coupletten die afgewisseld worden
met het refrein, heeft Brel maar weinig geschreven. Indien men al kan spreken van
een refrein in zijn teksten, dan wordt dit na de verschillende coupletten zelden in
dezelfde vorm herhaald. Een ander chanson uit 1953, ‘La foire’, begint met het
refrein:
J'aime la foire où pour trois sous
L'on peut se faire tourner la tête
Sur les manèges aux chevaux roux
Au son d'une musique bête

In twee coupletten wordt vervolgens beschreven wat er zoal op de kermis te zien, te
ruiken, te eten en te beleven valt, waarna in het derde en laatste couplet wordt gezegd
wat men doet indien men geen sou meer heeft:
Et lorsque l'on n'a plus de sous
Pour se faire tourner la tête
Sur les manèges aux cheveaux roux
Au son d'une musique bête
On rentre chez soi lentement
Et tout en regardant les cieux
On se demande simplement
S'il n'existe rien de mieux

De kermis is voorbij, in ieder geval voor degene die geen geld meer heeft. Het laatste
refrein staat in de verleden tijd:9.
J'aimais la foire où pour trois sous
L'on pouvait se faire tourner la tête
Sur les manèges aux cheveaux roux
Au son d'une musique bête
La, la, la, la.

Dat ‘La foire’ een vroege tekst van Brel is, is te zien aan de wat onbeholpen vorm.
De woorden ‘lentement’ en vooral ‘simplement’ dienen vooral als stoplap omwille
van het rijm en de ritmiek. Omdat ‘ciel’ niet rijmt op ‘mieux’, is hiervan maar
meervoud gemaakt, en ten behoeve van het ritme is in diezelfde regel het woord
‘tout’, dat voor de inhoud volkomen onnodig is, toegevoegd.
Het laatste couplet geeft duidelijk een soort van moraal: als je geld op is, valt er
op de kermis niet veel meer te beleven; men gaat dus naar huis en kijkend naar de
hemel vraagt men zich af, of er

9.

Dit licht gewijzigde refrein staat niet in Oeuvre intégrale.
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niet iets beters bestaat. Het laatste couplet krijgt ook een zekere algemeengeldigheid
doordat wordt gesproken van ‘men’ in plaats van ‘ik’, zoals in de voorgaande twee
coupletten.
De soms wat al te expliciete - christelijke - moraal die men in veel van Brels vroege
chansons aantreft, leverde hem zeer tegen zijn zin de bijnaam ‘abbé Brel’ op.
Helemaal onbegrijpelijk is deze bijnaam overigens niet; ‘le bon Dieu’ duikt in wel
erg veel van zijn teksten op. Aan de andere kant heeft hij zich later ook genadeloos
afgezet tegen het katholicisme en met name tegen de clerus. De haat-liefdeverhouding
die Brel had met het geloof, met ‘zijn Vlaanderenland’ en zijn bewoners, de mens
in het algemeen en zichzelf in het bijzonder, zijn familie, de andere sexe en tal van
andere zaken, hebben alle hun neerslag gevonden in zijn thematiek.

Herhaling, tegenstelling en crescendo
Brel had de neiging iets over te brengen, of dat nou een gevoel was of - zoals vooral
in zijn vroegere liederen - een boodschap. Een lied biedt echter maar beperkte ruimte
om dit te doen; men heeft niet meer dan een minuut of drie, vier, vijf de tijd.
De twee meest voor de hand liggende stijlmiddelen die men ter beschikking heeft
om iets over te brengen, zijn ongetwijfeld de herhaling en de tegenstelling. Herhaling
maakt veel duidelijk; in gezongen poëzie is het onmisbaar (en niet alleen op
klankniveau). In het refrein van ‘La valse à mille temps’, dat zelf uiteraard al meerdere
keren in het lied terugkomt, komen tal van herhalingen voor, soms met kleine variaties
(de woordspelingen bijvoorbeeld). Tegenstellingen vindt men in het geciteerde refrein
van dit lied slechts op zinsniveau (‘C'est beaucoup moins dansant/ plus troublant
Mais tout aussi charmant/ beaucoup plus charmant’). Een duidelijker tegenstelling
is, zoals we hiervoor zagen, te vinden tussen de coupletten en het refrein in ‘Il y a’.
Het refrein vormt, zoals al gesteld werd, vaak een tegenstelling met de coupletten.
In de meeste chansons van Brel ontbreekt een traditioneel refrein echter. Deze
chansons bestaan uit verschillende coupletten, waarin een bepaalde regel of aanhef
telkens terugkeert. Een voorbeeld hiervan is ‘Amsterdam’ uit 1964, waarin Brel met
veel overtuiging beschrijft hoe de matrozen in de Amsterdamse haven zingen, dansen,
slapen, sterven, eten et cetera. In het laatste couplet komt deze beschrijving tot een
climax:10.
10.

Dit lied heeft Ernst van Altena op zeer beeldende wijze vertaald. De laatste strofe luidt aldus:
Havenstad Amsterdam
waar de zeelui gaan zuipen
en maar zuipen en zuipen
en dan nóg een keer zuipen.
Zuipen op het geluk
van een hoer van de Wallen
of een Hamburgse hoer...
nou ja... van een goed stuk...
Van een slet die zichzelf
en haar deugd heeft geschonken
voor een gulden of elf...
En dan zijn ze goed dronken
en met wankle lijven
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Dans le port d'Amsterdam
Y a des marins qui boivent
Et qui boivent et reboivent
Et qui reboivent encore
Ils boivent à la santé
Des putains d'Amsterdam
De Hambourg ou d'ailleurs
Enfin ils boivent au dames
Qui leur donnent leur joli corps
Qui leur donnent leur vertu
Pour une pièce en or
Et quand ils ont bien bu

lozen zij dan hun drank,
pissen zoals ik jank
op de ontrouw der wijven!
Havenstad Amsterdam...
Havenstad Amsterdam...
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Se plantent le nez au ciel
Se mouchent dans les étoiles
Et il pissent comme je pleure
Sur les femmes infidèles
Dans le port d'Amsterdam
Dans le port d'Amsterdam.

‘Amsterdam’ begint erg ingetogen. Elk couplet begint met de woorden ‘dans le port
d'Amsterdam’, die ook op het einde terugkomen. Het tempo en de vurigheid van de
beschrijving worden per couplet opgevoerd; het eerste ‘dans le port d'Amsterdam’
klinkt melodieus, het laatste wordt bijna uitgespuugd.
Voor dergelijke liederen, waarbij naar een hoogtepunt wordt toegewerkt en waarbij
het refrein veelal is vervangen door een anafoor in de coupletten, gebruikt Baton de
term ‘chansons-crescendo’.11. Hij past de term ‘crescendo’ nadrukkelijk toe op de
teksten van Brel. Ook Hongre en Lidsky gebruiken deze term, al maken zij niet
helemaal duidelijk of ze deze term reserveren voor het in toon opklimmen van de
muziek, of ook van toepassing achten op de teksten. Zij zien het crescendo, de
herhaling en de tegenstelling in ieder geval als de drie pijlers van het chanson, ‘qui
lui [Brel] permettent de tout mettre en relief’.12.

Lyriek en dramatiek
De vroege liederen van Brel, zoals bijvoorbeeld ‘Il y a’ en ‘La foire’, maar ook een
later lied als ‘Amsterdam’, wijken in een belangrijk opzicht af van een chanson als
het bekende ‘Ne me quitte pas’ (uit 1959). In de eerste categorie chansons wordt iets
beschreven of bezongen. Als er al sprake is van een ik-persoon, dan is deze het lyrisch
subject. Men kan hier spreken van lyrische liederen.
In een lied als ‘Ne me quitte pas’ ligt dat iets anders. Dit chanson is een smeekbede
in vijf coupletten; de zanger trekt alle registers open om zijn geliefde aan zich te
binden. Er wordt niet gezongen óver een liefde die is vergaan; elk couplet is op te
vatten als een scène in het drama dat een in de steek gelaten man opvoert, waarbij
hij zich tot ongekende diepte verlaagt:
[...]
Laisse-moi devenir
L'ombre de ton ombre
L'ombre de ta main
L'ombre de ton chien
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas.

Men kan het in alle opzichten een dramatisch lied noemen. Dramatische liederen
staan, in tegenstelling tot lyrische liederen, altijd in de tegenwoordige tijd; de tijd
11.
12.

Hoewel de herhaling van zinsneden slechts zelden plaatsvindt in op elkaar volgende regels,
spreekt Baton toch van anaforen. (Patrick Baton, p.30.)
Hongre & Lidsky, p.54.
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die nodig is om een couplet te zingen, is gelijk aan de gezongen tijd. Soms is er
sprake van een dialoog,
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waarbij de tegenspeler - of vooral tegenspeelster - ontbreekt; de zanger reageert op
het gedrag of op de woorden van de denkbeeldige tweede, die hij direct aanspreekt.
Het personage dat een dramatisch lied zingt, wordt uiteraard vertolkt door Brel zelf.
Hier neigt het lied naar een cabareteske voorstelling; de zanger is een personage en
daarmee een acteur geworden. Brel verdraait in deze liederen soms zijn stem om dit
duidelijk te maken. Vaak is het personage een type of ronduit een karikatuur, al is
dat bij ‘Ne me quitte pas’ niet of veel minder duidelijk het geval. Dit is dan ook
duidelijker te illustreren aan de hand van een ander lied.
In Oeuvre intégrale is een in Brussels dialect geschreven tekst uit 1977 opgenomen,
die eerder bedoeld is om te worden gehoord dan te worden gelezen. Het draagt de
titel ‘Histoire Française’. Brel vertelt hierin over een Parijzenaar, die een afspraak
heeft met een meisje en zegt: ‘Mademoiselle, je, je, je, je, je vous avais apporté des
bonbons... [...] parce que j'ai, j'ai préféré ça que de vous apporter des fleurs, parce
que... ha..., les fleurs ça est périssable.’ In ‘Les bonbons’ uit 1964 worden deze
woorden in iets andere vorm neergelegd in de mond van de ik-figuur:
Je vous ai apporté des bonbons
Parce que les fleurs c'est périssable
Puis les bonbons c'est tellement bon
Bien que les fleurs soient plus présentables
Surtout quand elles sont en boutons
Mais je vous ai apporté des bonbons
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Het is het leukst om Brel dit lied niet alleen te horen zingen maar ook te zíen
vertolken. Met veel overtuiging zet hij een sul van het zuiverste water neer, die een
denkbeeldig zakje snoepjes voor zich uit houdt. In het tweede couplet leutert deze
figuur wat over het mooie weer en hoopt hij dat het meisje voor wie de snoepjes zijn
met hem mag gaan wandelen (‘A huit heures moi je vous ramènerai’). Even later
loopt hij inderdaad trots als een pauw met haar aan zijn arm, onderwijl tegen haar
slijmend dat Germaine toch echt niet aan haar kan tippen:
Oh! oui! Germaine est moins bien que vous
Oh oui! Germaine elle est moins belle
C'est vrai que Germaine a des cheveux roux
C'est vrai que Germaine elle est cruelle
Ça vous mille fois raisons
Je vous ai apporté des bonbons

Het geluk kan echter niet blijven duren. Bij de muziektent aangekomen, duikt een
concurrent op; de minnaar met zijn snoepjes druipt af. (‘J'avais apporté des
bonbons...’) Dit betekent nog niet het eind van het lied, want er volgt - zoals in elk
dramatisch chanson - een verrassende wending: ‘Mais bonjour Mademoiselle
Germaine’! In rap tempo wordt de eerste strofe herhaald.
In 1967 komt er een vervolg op ‘Les bonbons’. Brel neemt hierin afstand van het
door hem geschapen personage, of liever gezegd: hij maakt de sul met zijn snoepjes
tot een andere karikatuur. Hij heeft zijn haar lang laten groeien, protesteert tegen de
oorlog in Vietnam en woont tegenwoordig in een modieus Parijs hotel:13.
Maintenant je suis un autre garçon
J'habite à l'hôtel George-V
J'ai perdu l'accent bruxellois
D'ailleurs plus personne n'a cet accent-là
Sauf Brel à la télévision
Je viens rechercher mes bonbons

Dichter, zanger, componist en acteur
Het Oeuvre intégrale gaat voorbij aan de toneelvaardigheden van de zanger, zoals
het ook voorbij gaat aan de muzikale composities die de teksten begeleiden.
Deze zijn alleen te genieten wanneer men Brel ziet en beluistert. De muziek is
natuurlijk meer dan enkel begeleiding. Zeker aan het eind van een lied is de interactie
tussen tekst en muziek duidelijk te bespeuren; de toonzetting van de muziek kan in
overeenstemming zijn met de tekst of juist niet. De muziek heeft een sterk suggestieve
werking en bepaalt hierdoor mede de interpretatie van de tekst. Het lied ‘Zangra’ uit
1962 bijvoorbeeld, dat de ongelukkige levensloop schetst van een militair die een
gelukkige carrière doorloopt, maar pas aan de liefde denkt wanneer het voor hem te
laat is, besluit Brel met een snik in zijn stem - in de rol van Zangra - met de woorden
‘je ne serai pas héros’. De muziek eindigt echter
13.

Het ‘George cinq’ was in die tijd een verzamelplaats voor hippe bourgeoisjongeren; Brel
spreekt de naam uit als ‘George vee’, waarmee hij het soort bezoekers van dit hotel typeert
en te kakken zet.

Vooys. Jaargang 11

202
geenszins in mineur; de vrolijke noten, waar het lied mee begon, worden in versneld
tempo herhaald. Zo triest zal het einde van de oude Zangra dus wel niet zijn...
In het bovenstaande ben ik niet ingegaan op de vraag waarom de teksten van Brel
überhaupt in - een zo fraaie - boekvorm zijn uitgebracht. Ik heb slechts iets willen
zeggen over de bijzondere aard van deze teksten, zonder het daarbij te hebben over
de poëtische kwaliteiten ervan. Zonder het, met andere woorden, te hebben over de
vraag wat het de moeite waard maakt om deze teksten op zich zelf te lezen in plaats
van de chansons te beluisteren.
De thematiek kwam heel even aan de orde, evenals de vaak kunstige vormgeving
(rijm, woordspelingen, klankovereenkomsten en dergelijke). Over de
uitdrukkingsvormen die Brel hanteert, de metaforen, vergelijkingen, parabolen,
antithesen, paradoxen et cetera, kortom over zijn ‘poëtisch universum’ is daarmee
bijzonder weinig gezegd.14. Juist de manier waarop Brel zijn ideeën en gevoelens
over tal van zaken, waaronder het ouder worden, vriendschap, zijn Vlaanderenland
en zijn inwoners, het geloof en vooral de liefde, heeft vormgegeven, maakt zijn
teksten bijzonder in hun soort. Op zich zijn ze daarmee nog geen Poëzie, maar als
zodanig zijn ze ook niet bedoeld. Wanneer Brel zich zelf echter afdoet als ‘un chanteur
de variétés’, doet hij zich in dit opzicht zeker tekort.

14.

Voor een analyse van de retorische middelen die Brel gebruikt, verwijs ik naar het derde
hoofdstuk van Patrick Baton.
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Trans
Wat kunst is
‘De vraag wat kunst is, is nog nimmer bevredigend beantwoord.’
Zo opent H.J.M.F. Lodewick zijn eertijds bij veel middelbare scholieren bekende
boek Literaire kunst. Toch wil hij de lezer zijn antwoord op die vraag niet onthouden.
‘Kunst is’, aldus Lodewick, ‘het scheppen van een nieuwe, een geïntensiveerde
werkelijkheid, die ons overtuigt en ontroert, en die blijvende waarde bezit.’ Lodewick
mag dan veiligheidshalve opmerken dat we deze omschrijving van kunst vooral niet
als definitie moeten opvatten, wat mij betreft toont zij vooral de juistheid van de
openingszin van zijn boek aan.
In dit artikel zal ik pogen uiteen te zetten wat volgens mij kunst is. Daarmee is
mijn antwoord op die vraag in ieder geval langer dan dat van Lodewick. Verder zal
ik maar vertellen dat dit antwoord zowel tamelijk willekeurig, want een van vele,
als nogal filosofisch van aard zal zijn. Het heeft echter als voordeel dat het verklaart
waarom onze communicatie over kunst altijd zo moeizaam verloopt en we het
daarover zo zelden eens worden.
Uit het feit dat de vraag wat kunst is, nog nooit bevredigend is beantwoord, zou men
kunnen afleiden dat het nogal moeilijk, wellicht onmogelijk is om een definitie van
kunst te geven. Ik zou willen voorstellen om van deze nood een deugd te maken en
de problemen die men heeft om kunst op rationele wijze te beschrijven, op te vatten
als het meest wezenlijke kenmerk ervan. Kunst is in deze opvatting intrinsiek
raadselachtig en principieel onbenoembaar. Dit lijkt op het eerste gezicht misschien
een beetje goedkope oplossing, maar er is wel iets voor te zeggen.
In de inleiding van zijn bloemlezing Met twee maten. De kern van vijftig jaar
Nederlandse poëzie geïsoleerd en experimenteel gesplitst (1956) zet Paul Rodenko
zijn opvattingen over experimentele poëzie uiteen. Samengevat komen die er op neer
dat hij dit soort poëzie opvat als een poging het onzegbare, het Totaal Andere onder
woorden te brengen. Uiteraard mislukt deze poging het onmogelijke te
bewerkstelligen: welke dichter is nu in staat ‘de doden tot leven te brengen’ of ‘het
water van de zee naar de bergen te doen stromen’? Rodenko spreekt in dit verband
dan ook van ‘de poëzie van echec’. Tegelijk is het voor deze dichters echter hun
grootste triomf als zij er in slagen iets van het onzegbare mee te laten klinken in hun
gedichten en zo, al is het altijd slechts een ongrijpbaar kort moment, deel te hebben
aan dat Totaal Andere.
Kunst is in deze opvatting nauw verbonden met het sublieme. Zij is, in de woorden
van de Franse filosoof Lyotard, ‘de ultieme poging het feit te presenteren dat het
onpresenteerbare bestaat’. Zij probeert grenzen te overschrijden en woorden en
beelden te gebruiken die geen deel uitmaken van welk taalspel of welke sociale
institutie dan ook. In het slot van zijn gedicht ‘Thebe’ brengt Gerrit Achterberg dit
heroïsche streven naar het onmogelijke, en het onvermijdelijke echec ervan, als volgt
onder woorden:
Een taal waarvoor geen teken is
in dit heelal,
verstond ik voor de laatste maal.
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Maar had geen adem meer genoeg
en ben gevlucht in dit gedicht:
noodtrappen naar het morgenlicht,
vervaald en veel te vroeg.

Het onzegbare zeggen, het onbenoembare benoemen: dat lukt natuurlijk niemand.
Wat experimentele dichters, en met hen vele moderne kunstenaars, beogen, is dan
ook veeleer om met behulp van hun kunst iets van dat Totaal Andere, dat onzegbaar
is, op te vangen, een glimp van het sublieme te ervaren. Het gedicht, het kunstwerk
wordt op deze manier eerder middel dan doel: ‘een soort zesde zintuig’, zoals Rodenko
het noemt, waarmee de tekens van het onuitsprekelijke kunnen worden opgevangen.
Kennelijk gaat het in deze opvat-
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ting van kunst niet, of althans niet alleen, om de materiële eigenschappen van het
kunstwerk. Een gedicht is meer dan de woorden waar het uit bestaat, een schilderij
meer dan klodders verf op canvas.
In zijn Philosophische Untersuchungen besteedt Ludwig Wittgenstein uitgebreid
aandacht aan dit verschijnsel. Ter verduidelijking van zijn denkbeelden neemt
Wittgenstein in zijn boek de volgende afbeelding op:

Deze zogenaamde ‘Hase-/Entekopf’ (H-E-Kopf) ziet men ofwel als haas, waarbij de
twee uitsteeksels links de oren vormen, ofwel als eend, waarbij die uitsteeksels als
snavel gezien worden. Wittgenstein noemt dit verschijnsel aspectwaarneming. Naar
aanleiding van dit plaatje merkt Wittgenstein onder andere op dat men, geconfronteerd
met deze afbeelding, zou kunnen antwoorden: ‘Nu zie ik het als een eend’ of ‘Voor
mij is het nu een haas’ of ‘Het zou ook een eend kunnen zijn’.
De mogelijkheid om op deze manier verbaal te reageren, is volgens Wittgenstein
essentieel verbonden met het verschijnsel aspectwaarneming. Zo zal men bijvoorbeeld
bij de aanblik van een mes en vork, en gevraagd naar wat men ziet, niet antwoorden:
‘Het zou ook een lepel kunnen zijn’, of, bij het zien van een plaatje van een konijn:
‘Nu zie ik het als een konijn’. De woorden ‘zien als...’ kunnen alleen zinvol gebruikt
worden als er sprake is van aspect-waarneming, dat wil zeggen als men een en
hetzelfde ding op verschillende manieren kan zien.
Wat in het kader van dit artikel vooral van belang is, is dat het feit dat men het
plaatje van de H-E-Kopf de ene keer als een haas en de andere keer als een eend ziet,
niet veroorzaakt wordt door de materiële eigenschappen van dat plaatje: de lijnen
waar dat plaatje uit bestaat, veranderen bij zo'n aspect-wisseling niet. Met andere
woorden: aspect-wisseling is geen eigenschap van het plaatje, maar ‘gebeurt’ in het
hoofd van de waarnemer.
In mijn opvatting van kunst is aspect-waarneming een metafoor voor wat kunst ten
diepste is. Dat houdt namelijk in dat kunst ‘in je hoofd gebeurt’. Hierdoor wordt het
al stuk begrijpelijker waarom we zoveel moeite hebben er een definitie van te geven.
Deze visie houdt ook in dat een kunstwerk altijd een mogelijkheid tot interpretatie
in zich bergt: men moet het kunnen ‘zien als...’ Tegen deze achtergrond worden
sommige dingen een stuk duidelijker. Bijvoorbeeld wat we precies bedoelen als we
bepaalde muziek ‘droevig’ noemen of een schilderij ‘somber’. We bedoelen natuurlijk
niet dat die kunstwerken werkelijk droevig of somber zijn; kunstwerken hebben geen
gevoel. We bedoelen ook niet dat we door die muziek of door dat schilderij droevig
of somber gestemd worden, althans niet ‘echt’: we vinden het namelijk ook mooie
muziek en een mooi schilderij. Wat we bedoelen, is dat wij die kunstwerken ‘zien
als’ droevig of somber. We beschrijven, met andere woorden, een aspect ervan, dat
geen deel uitmaakt van de materiële eigenschappen van het kunstwerk en een
interpretatie ervan veronderstelt.
Duidelijker wordt wellicht ook wat Martinus Nijhoff kan bedoelen met een zin
als:
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Lees maar, er staat niet wat er staat.
Deze zin, die voorkomt in het gedicht ‘Awater’ en tevens de titel vormt van een
bloemlezing uit Nijhoffs gedichten, lijkt te suggereren dat het bij het lezen van poëzie
niet, of althans niet alleen, om de letterlijke betekenis van het gedicht gaat, maar ook
nog om iets anders. Iets wat weliswaar door de woorden van het gedicht wordt
opgeroepen, maar die woorden tegelijkertijd overstijgt, omdat het er niet in uitgedrukt
kan worden. Je zou kunnen zeggen dat Nijhoff de lezer attent probeert te maken op
de verschillende aspecten van zijn poëzie, die daar geen materiële eigenschappen
van zijn, maar ‘gebeuren’ in het hoofd van de lezer.
De essentie van kunst mag dan zijn dat ‘het in je hoofd gebeurt’, dat verklaart
misschien nog niet afdoende waarom kunst intrinsiek raadselachtig zou zijn. Waarom
zou het niet mogelijk zijn om ‘in je hoofd’, via introspectie, meer van dat
raadselachtige verschijnsel aan de weet te komen, het te definiëren wellicht?
Ook op dit punt verschaft Wittgenstein ons weer veel duidelijkheid. Op bladzijde
537 van zijn Philosophische Untersuchungen drukt hij de lezer nadrukkelijk op het
hart niet voor de verleiding van introspectie te bezwijken: ‘Versuche nicht, in dir
selbst das Erlebnis zu analysieren!’ Wat heeft Wittgenstein eigenlijk tegen
introspectie?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet ik eerst het onderscheid tussen een
eerste- en een derde-persoonsstandpunt introduceren. Vanuit een
eerste-persoonsstandpunt heb ik onmiddellijke, dat wil zeggen niet door mijn zintuigen
bemiddelde kennis van wat er ‘in mijn hoofd gebeurt’. Het feit dat ik

Vooys. Jaargang 11

205
pijn lijd of iets mooi vind, wéét ik vanuit dit standpunt gewoon en staat verder niet
ter discussie. Vanuit het derde-persoonsstandpunt verkrijg ik daarentegen kennis
door middel van zintuiglijke waarneming; wat er in iemands hoofd gebeurt, kom ik
vanuit dit standpunt slechts indirect, dat wil zeggen door de externe tekens ervan, te
weten. Ik zie bijvoorbeeld iemand bloeden en zijn gezicht in een grimas vertrekken
en leid uit deze zintuiglijke waarnemingen af dat deze persoon pijn lijdt. Of ik zie
iemand met een verheerlijkte glimlach op haar gezicht naar een schilderij kijken en
concludeer daaruit dat zij het mooi vindt.
Nu zal het duidelijk zijn dat we voor de beschrijving van onze innerlijke ervaringen,
ook al hebben we daar vanuit het eerste-persoonsstandpunt directe toegang toe, geen
andere dan die woorden kunnen gebruiken die het taalspel waaraan we geleerd hebben
mee te doen, ons verschaft. Dat taalspel kunnen we echter, aldus Wittgenstein,
uitsluitend leren en spelen vanuit het derde-persoonsstandpunt. Kinderen kunnen de
betekenis en het gebruik van bijvoorbeeld het woord ‘pijn’ alleen leren doordat
mensen hun pijn op een of andere manier uiten (steunen, gezicht vertrekken et cetera),
en dus toegankelijk maken voor het derde-persoonsstandpunt. Zonder deze uitingen
is een kind niet in staat te leren zijn pijn ‘pijn’ te noemen.
Als deze opvatting juist is, dan is het dus onmogelijk om vanuit een
eerste-persoonsstandpunt over onze private ervaringen te communiceren. Daartoe
zouden we namelijk een private taal moeten ontwikkelen, waarbij we aan bepaalde
ervaringen bepaalde tekens koppelen. Maar nog afgezien van het feit dat alleen de
bedenker van deze taal de tekens ervan zou begrijpen, is het volgens Wittgenstein
onmogelijk om vanuit een eerste-persoonsstandpunt onze private ervaringen te
‘benoemen’: vanuit dat standpunt ontbreekt het ons aan criteria om een bepaalde
ervaring te heridentificeren als dezelfde ervaring die we een dag daarvoor hadden.
We zijn, met andere woorden, niet in staat om ‘op ons zelf’ communicabele concepten
te vormen van onze private ervaringen. Aan elk concept moet namelijk de eis gesteld
worden dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen juiste en onjuiste toepassing
ervan, anders is het gebruik ervan betekenisloos. Dit onderscheid kan alleen gemaakt
worden als het mogelijk is het gebruik dat iemand van een bepaald concept maakt,
te vergelijken met de manier waarop dit concept gebruikt wordt in de gemeenschap
waar deze persoon deel van uit maakt. We hebben publieke criteria nodig om een
betekenisvol concept te kunnen vormen en hanteren. Dat betekent dat we ons in het
taalspel dat we geleerd hebben te spelen noodzakelijk op een derde-persoonsstandpunt
stellen, want vanuit een eerste-persoonsstandpunt ontbreekt het ons aan dergelijke
criteria.
Uit het bovenstaande moge duidelijk geworden zijn waarom Wittgenstein
introspectie als methode om bijvoorbeeld esthetische ervaringen te onderzoeken,
afwijst. Hij past dit standpunt zelf consequent toe door zich bij zijn analyse een
verschijnsel als aspect-waarneming uitsluitend op een derde-persoonsstandpunt te
stellen: hij analyseert de taal die mensen in verband met dit verschijnsel gebruiken
en hoedt zich er voor ‘in zijn eigen hoofd’ op onderzoek uit te gaan.
Keren we terug naar de ondefinieerbaarheid van kunst. Wanneer we
aspect-waarneming mogen opvatten als een metafoor voor kunst, dat wil zeggen dat
het de essentie van kunst is dat zij zich ‘in je hoofd afspeelt’ en de (materiële)
eigenschappen van het kunstwerk transcendeert, dan is nu duidelijk waarom kunst
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intrinsiek raadselachtig is: we kunnen er alleen vanuit het eerste-persoonsstandpunt
‘bij’, terwijl alles wat we over onze beleving van kunst zeggen en zelfs de concepten
die we er van vormen, noodzakelijk vanuit het derde-persoonsstandpunt gedefinieerd
worden. Zo beschouwd is er sprake van een dilemma.
Enerzijds is daar onze eerstepersoonservaring van een kunstwerk: we weten wat
het is om schoonheid te ervaren, een glimp van het sublieme op te vangen; we weten
hoe diep ontroerd we zijn door een schilderij, een boek, een muziekstuk, hoe intens
deze ervaring is, hoe blij en opgetogen zij ons kan maken. Anderzijds zien we ons,
willen we zinvol over dit soort ervaringen communiceren, genoodzaakt dit te doen
vanuit een derde-persoonsstandpunt. Maar elke beschrijving van onze ervaringen,
hoe gedetailleerd en nauwkeurig ook, doet deze ervaringen voor ons gevoel principieel
tekort.
Over de materiële eigenschappen van kunstwerken kunnen we probleemloos met
elkaar communiceren. We kunnen bijvoorbeeld tegen elkaar zeggen uit hoeveel
regels een gedicht bestaat, welk metrum gehanteerd is en van welk soort rijm er
sprake is; we kunnen het indelen naar soort en genre, het aantal woorden en
lettergrepen tellen en de vormen van beeldspraak en stijlfiguren signaleren. We zullen
het zelfs in hoge mate met elkaar eens worden, zolang we ons gesprek beperken tot
dit soort waarneembare eigenschappen van het gedicht. Het zal echter duidelijk zijn
dat in zo'n soort gesprek nu net datgene ontbreekt waarom wij het gedicht mooi of
belangrijk of aangrijpend vinden en dus als kunst be-
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schouwen; dat we het, met andere woorden, niet hebben over onze esthetische
ervaring.
Een gesprek over kunst, wil het werkelijk een gesprek zijn, zal gevoerd moeten
worden vanuit het derde-persoonsstandpunt. Anders begrijpen we elkaar gewoon
niet. In zo'n gesprek ontbreekt echter noodzakelijk alles wat uitsluitend vanuit een
eerste-persoonsstandpunt waarneembaar is: de aspecten van een kunstwerk, die daar
geen materiële eigenschappen van zijn, maar in je hoofd ‘gebeuren’. En om die
aspecten, dat wil zeggen: de esthetische ervaring, bleek het bij kunst nu juist te gaan;
kunst speelt zich af in je hoofd. Geen wonder dus dat onze gesprekken over kunst
doorgaans nogal onbevredigend zijn: het zijn ofwel geen gesprekken, ofwel het
belangrijkste blijft ongenoemd.
Daar komt nog iets bij. We zijn allemaal vertrouwd met het verschijnsel snobisme,
bijvoorbeeld doordat we een snob kennen of omdat we er zelf een zijn. Een snob is
iemand die van een kunstwerk niet warm of koud wordt, maar, bijvoorbeeld vanwege
de status die dat in sommige kringen verschaft, graag voor een kunstkenner wil
doorgaan. Daarom ziet hij zich, blasé als hij is, genoodzaakt een esthetische ervaring
te simuleren. Doorgaans weet een snob veel van kunst: namen, plaatsen, jaartallen,
stromingen et cetera, en ook verhindert de afwezigheid van esthetische ervaringen
hem niet esthetische waardeoordelen uit te spreken. Met andere woorden: een snob
is uitstekend in staat deel te nemen aan het taalspel zoals dat met betrekking tot de
kunst gespeeld wordt: hij heeft geleerd welke woorden en zinnen hij moet gebruiken
om te suggereren dat hij esthetische ervaringen heeft. Vanuit een
derde-persoonsstandpunt is het onmogelijk een dergelijk ‘bedrog’ te ontmaskeren.
Wittgenstein gaat in zijn Logische Untersuchungen aan de hand van een voorbeeld
op deze kwestie in: stel, iedereen heeft een doosje met daarin iets wat wij een kever
noemen. Het is dan mogelijk dat ieder een ander ding in zijn doosje heeft, of dat zo'n
ding voortdurend verandert, terwijl het woord ‘kever’ gewoon gebruikt blijft worden.
Het is zelfs mogelijk dat de doosjes leeg zijn, zonder dat het taalspel dat met het
woord ‘kever’ gespeeld wordt daardoor beïnvloed wordt. Zo is het ook mogelijk dat
de esthetische ervaring van mensen die deelnemen aan het taalspel zoals dat met
betrekking tot kunst gespeeld wordt, ‘leeg’ is.
Men zou kunnen zeggen dat het dilemma met betrekking tot onze esthetische
ervaringen voortkomt uit ons verlangen naar het onmogelijke: zinvol communiceren
over onze eerste-persoonservaringen. Misschien is het beter dat streven naar het
onmogelijke aan kunstenaars over te laten en ons bij Wittgenstein aan te sluiten, die
zijn Tractatus logico- philosophicus toepasselijk besloot met de woorden:
‘Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.’
Martin Slagter

De oppervlakte van de popster
Aantekeningen over ras en gender in videoclips
De Nederlandse popjournalistiek wordt al jaren gedomineerd door de generatie die
opgroeide in de jaren '60. Zowel de recensies in kranten als in het muziektijdschrift

Vooys. Jaargang 11

Oor worden voor een groot deel geschreven door mensen die de Beatles nog bewust
hebben meegemaakt, mensen die opgroeiden in de tijd dat fans echt verliefd werden
op hun idolen en gilden dan wel flauwvielen als ze hen in levende lijve zagen.
De ideale popster van nu is voor deze critici dezelfde als toen: hij (hij) is oprecht,
puur, eerlijk en rauw. Het draait voor hen in de popmuziek om ruwe emoties van een
man (man) die zich niets aantrekt van de burgerlijke waarden. Rock 'n Roll is Ruw,
Ruig en Ongekunsteld. Bands als The Rolling Stones en Pretty Things proberen in
muziek, kleding en haardracht zo ongestileerd mogelijk over te komen. Met een korte
onderbreking van de glam- en glitterrock in de jaren '70 is dit steeds de dominante
esthetiek geweest: van de hippies via de punk tot hiphop en grunge geldt: een popster
tut zich niet op. Vergeef me de generalisatie; ik heb De Periode zelf natuurlijk niet
meegemaakt, maar het lijkt me dat dit popsterbeeld typisch een manbeeld is: het is
de vermenging van de Bohémien, de Che Guevara, de ruwe bolster blanke pit en nog
een aantal andere culturele clichés. De introductie van een esthetiek van geposeerdheid
en gestileerdheid van de glamrock en glitterrock in het begin van de jaren '70 ging
dan ook niet toevallig samen met de introductie van het motief van de androgynie.
David Bowie is het voorbeeld uit deze tijd van het samen gaan van opmaken en
genderverwarring. Opmaken is de metafoor voor het constructiekarakter van gender.
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Intussen bleef de popkritiek manziek. Lange, diepe interviews moeten de man (man)
achter (achter) de popster onthullen. In elke echte popster zou namelijk een kern van
een authentiek creatief individu zitten.
De videoclipcultuur lijkt dit popsterbeeld helemaal te ondergraven. Popsterren
verrassen ons met telkens andere beelden van zichzelf; de videoclip lijkt de popster
te reduceren tot een reeks uiterlijke verschijningen, een spektakel waar je je aan kan
vergapen. De echte mens ontmoeten we nooit. De ster is een fictie een constructie,
heel letterlijk in clips van Peter Gabriel en David Byrne in ‘Steam’ en ‘She's weird’
waarin we de sterren bewerkt zien door de computer. Een popster heeft in de videoclip
geen identiteit, maar een imago.
Deze esthetiek van geposeerdheid en gestileerdheid staat natuurlijk lijnrecht tegenover
het ruwheidsideaal van de popcritici. De popkritiek verwijt de clip dan ook
‘oppervlakkigheid’; de clip zou geen diepgang hebben. Er zou geen politiek belang
ter sprake zijn.
Ik neem dit verwijt van oppervlakkigheid zo serieus mogelijk. ‘Oppervlakte’ zal
de centrale term van mijn betoog zijn. Omdat clips volgens de popkritiek een
oppervlakkig beeld van de popster schetsen, zal ik letten op de oppervlakte van de
popster. En met oppervlakte bedoel ik echt de oppervlakte: de huid en de tweede
huid van de popster: de make-up en de kleding. Ik zal kijken naar clips waarin het
opmaken en het aankleden gethematiseerd worden om te zien wat deze clips te melden
hebben over de status van de popster.

Opmaken en aankleden
Opmaken en aankleden zijn in onze cultuur verbonden met vrouwelijkheid. De
verschillende betekenismogelijkheden van de aankleedmetafoor worden volgens mij
op een prachtige wijze geëxploreerd in het liedje ‘dress’ van Polly Harvey van de
L.P. Dry. In dit liedje wordt de constructie van vrouwelijkheid in een even
doeltreffende als eenvoudige wijze verwoord in de metonymia van de jurk, (a ‘dress’).
Uitgaande van het beeld van de jurk handelt het liedje over het bekeken worden, het
bloot staan aan de ‘mannelijke blik’. Harvey gebruikt het woord ‘dress’ op een zeer
geraffineerde manier. ‘Dress’ betekent in het Engels zowel ‘jurk’ als ‘aankleden’;
daarnaast betekent het ook ‘(sla of vis)aanmaken’, en in ‘to address’ ‘richten tot’.
Al deze betekenissen klinken in het lied door. Door gebruik te maken van het
woord ‘dress’ wordt vrouwelijkheid gepresenteerd als constructie (het aankleden,
‘to dress’, moet er aan vooraf gaan). Het construeren van vrouwelijkheid is dan vooral
een geschikter worden voor consumptie, en daarmee een gericht zijn op iemand
anders.
In de clip bij ‘Why’ gebruikt Annie Lennox het opmaken op een zelfde manier als
P.J. Harvey het aankleden. In het eerste gedeelte van de clip zien we hoe Lennox
zich opmaakt voor een spiegel. Ze plakt valse wimpers op, beschildert haar ogen en
wangen en doet een boa om. Dit alles wordt gefilmd in (soms extreme) close ups,
waarbij de camera over het algemeen stilstaat. Er zijn weinig montages in (voor een
videoclip zelfs extreem weinig montages). Het enige wat te zien is, is een trage
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registratie van Lennox die zich opmaakt. Het geheel suggereert een sfeer van
mijmering. Dit wordt versterkt door de muziek; ‘Why’ is een langzame ballad met
een sfeer van harmonie.
De focalisatie ligt in dit gedeelte op twee manieren bij Lennox; ten eerste is zij
degene die in beeld is, die centraal staat; door het geringe aantal montages wordt er
een bepaalde onafhankelijkheid van de camera gesuggereerd: zij bepaalt wat er te
zien is en niet de camera. Ten tweede ligt de focalisatie bij Lennox omdat ze voor
een spiegel zit en haar spiegelbeeld bekijkt. De kijker krijgt dus eigenlijk net zoveel
te zien als Lennox; Lennox zit op de positie van degene die kijkt.
De overgang naar het volgende gedeelte van de clip komt als een schok: op het
moment dat Lennox volledig opgemaakt is, doet ze haar boa om, schikt ze haar jurk
en draait ze zich plotseling om, om recht de camera in te kijken. De duistere blik die
ze de kijker toewerpt contrasteert met het zacht verlichte gezicht uit de vorige shots.
Na dit beeld neemt de zangeres in het tweede gedeelte van de clip verschillende
poses aan op een sofa. We zien haar nu in totaal, aangekleed als een ouderwetse
filmdiva, compleet met pluimen en boa.
De manier waarop de filmische middelen gebruikt worden verschilt totaal van de
vorige scène. Hier zien we veel snelle korte beelden waarop Lennox telkens in een
andere klassiek vrouwelijke pose (stil)staat. De verschillende montages zijn van
elkaar gescheiden door een flits die het maken van een foto suggereert.
Lennox lijkt in dit gedeelte totaal machteloos ten opzichte van de camera. De
snelle montage suggereert een zelfstandigheid van de camera ten opzichte van Lennox
die we alleen maar stil zien staan en een totale objectstatus lijkt te hebben. De scène
als geheel contrasteert met de eerste scène en heeft een zekere agressie, die
onaangenaam overkomt.
Aan het eind van de scène zien we in een aantal korte beelden Lennox haar hoofd
wegdraaien van de
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camera en uit het beeld verdwijnen. De muziek wordt in het tweede gedeelte steeds
harder en de stem van Lennox wordt agressiever, dit is een lijn die in het tweede
gedeelte wordt doorgetrokken.
In het derde en laatste gedeelte begint Lennox het lied plotseling mee te playbacken,
waarbij ze recht de camera inkijkt. De camera staat stil; er zijn weer weinig montages
en de zangeres staat midden in het beeld en kijkt provocerend de camera in; wijdbeens,
gesticulerend. Ze draagt nog steeds de zelfde kleren als in de vorige scène, maar nu
lijken ze een beetje onwerkelijk; de pluimen kloppen niet.
De clip lijkt dezelfde opvatting over vrouwelijkheid ten toon te stellen als P.J. Harvey.
Vrouwelijkheid is vooral een constructie die ontstaat om de mannelijke blik van de
camera te behagen. Het opmaken is daarbij een beeld voor het constructiekarakter
van vrouwelijkheid.

Schminken
Het schminkmotief is een andere manier waarop de oppervlakte van de popster kan
worden gethematiseerd. Door een popster te schminken krijgt hij een andere
huidskleur. Een voorbeeld is te vinden in de clip bij ‘The colour of love’ van Snap.
Op een relaxed dansritme wordt in dit nummer de bekende antiracistische boodschap
‘het doet er niet toe wat voor kleur je hebt’ verkondigd. In de begeleidende clip zien
we hoe mensen van verschillende rassen in andere kleuren worden geschminkt.
Dit schminken is een omkering van het motief van het schoon of wit wassen van
de neger uit de nog wat opener racistischer tijden. Op de tentoonstelling ‘wit over
zwart’ van een paar jaar geleden waren er verschillende plaatjes te zien waarop een
zwarte neger blank gewassen wordt. Een ander voorbeeld van dit motief is te vinden
in het stripboek Vier avonturen van Robbedoes en Kwabbernoot dat gemaakt is in
de jaren '30, maar sindsdien is herdrukt en tegenwoordig nog altijd in de boekhandel
te verkrijgen is. In dit boek ontmoeten Robbedoes en Kwabbemoot buitengewoon
zwarte pygmeetjes, die aan het einde van het boek lang niet zo zwart blijken te zijn
(hooguit bruin), maar gewoon ongewassen.
In de clip wordt het gegeven van ‘het zwarte is er af te wassen’ omgedraaid tot:
‘de huidskleur is er op te schminken’, waarmee ras afgebeeld wordt als iets dat
geconstrueerd kan worden.
Een ander voorbeeld van een clip met een duidelijk antiracistische boodschap die
gebruik maakt van het schminkmotief is de clip bij ‘Hail, hail rock 'n roll’ van Garland
Jeffrey's. Dit nummer vertelt van racistisch gedrag van medeburgers (een taxichauffeur
die weigert een zwarte mee te nemen maar even verderop een blanke oppikt) terwijl
in het refrein (hail, hail rock 'n roll) Jeffrey's getuigt van zijn geloof in de
mogelijkheden van verbroedering tussen blank en zwart. Het vertrouwen hierin wordt
gevonden in het succes van de rock 'n roll; een vermenging van zwarte en blanke
muziekstijlen.
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In de clip zien we beelden van de zanger lopend door de straten van New York,
playbackend met een band in de studio en verkleed en geschminkt als Al Jolson op
een ouderwets televisiescherm.
De manier waarop het Al Jolson motief gebruikt wordt boeit me. Jolson was een
blanke zanger en entertainer uit de jaren '20 die zich voor zijn optredens zwart liet
schminken om zo voor neger te spelen. Jolson werd op een gegeven moment zo
populair dat hij een eigen televisieprogramma kreeg: ‘The black minstrells show’.
Door de populariteit van Jolson gingen veel zwarte artiesten uit deze periode er toe
over om zich net als Jolson bij het optreden zwart te laten schminken.
Doordat Jeffrey's (die zelf een halfbloed is) zich in deze clip zwart laat schminken
als Al Jolson benadrukt hij het constructiekarakter van de zwarte identiteit; een
constructie die door blanken als Al Jolson is gedefinieerd. Al Jolson wordt in deze
clip het beeld voor het feit dat de zwarte zich, wil hij succes hebben, moet aanpassen
aan het beeld dat de blanke van hem heeft. ‘Zwartheid’ is een opgelegde identiteit.

Tot slot
Erg ver zit de popkritiek er in hun idee over de clip eigenlijk niet naast; videoclips
zijn inderdaad oppervlakkig, in die zin dat ‘de oppervlakte’ een centraal
aandachtsgebied is. Alleen de conclusie dat clips hierdoor automatisch apolitiek
zouden zijn, is volslagen onzin. Misschien is ‘de oppervlakte’ niet van politiek belang
voor gesettlede mannen, die graag iets zien van de echte man achter de man. Maar
voor vrouwen en zwarten, die zich niet zo kunnen vinden in de ‘ware aard’ die de
cultuur hen voorschrijft, is de oppervlakte juist van uitgesproken politiek belang.
Hun huid, hun aangezicht, hun oppervlakte is jarenlang het projectiescherm geweest
waarop de dominante ras- en sekseideologieën zijn geprojecteerd.
Schminken, opmaken en aankleden zijn dan de uitgesproken technieken om een
politieke strijd op de eigen huid te voeren. Dat de mannelijke popkritiek zich daardoor
bedrogen voelt, verbaast me niets.
Yasco Horsman
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De intermediaal kunstenaar K. Schippers
Inez Meurs en Taco Stolk
K. Schippers (pseudoniem van Gerard Stigter) is vooral bekend als redacteur van
het tijdschrift Barbarber. Daarnaast wordt van zijn individuele werk meestal alleen
het literaire gedeelte in ogenschouw genomen. K. Schippers is echter een kunstenaar
die op veel meer terreinen werkzaam is. Zijn oeuvre omvat uiteenlopende disciplines
als literatuur, film, beeldende kunst, muziek en ballet. In zijn werken is er ook
regelmatig sprake van een verstrengeling van verschillende media. Schippers' werk
vertoont een zeer sterke en herkenbare eenheid.
In dit artikel willen wij het onderscheid tussen multi- en intermedialiteit duidelijk
stellen door deze begrippen apart op het werk van Schippers toe te passen. Na een
beschrijving van verschillende aspecten van zijn werk proberen wij de overeenkomsten
die zijn oeuvre eenheid verschaffen samen te voegen om te komen tot een
omschrijving van de intermediale stijlovereenkomsten van zijn werk: de kenmerken
waaraan het werk te herkennen is als ‘typisch Schippers’, ongeacht het medium
waarin het gegoten is.

Multimedialiteit
Wanneer een kunstenaar opereert binnen meer dan één medium, ongeacht het feit of
er verbanden aan te wijzen zijn tussen de gebruikte media, is er volgens ons sprake
van multimedialiteit.
Om een indruk te geven van het werk van K. Schippers binnen verschillende
disciplines belichten wij een aantal aspecten hiervan.
Het proza van Schippers beslaat twee categorieën: een zuiver literaire en een meer
beschouwende. Voor de overzichtelijkheid worden deze benamingen even
aangehouden, maar het onderscheid is in werkelijkheid minder strikt1..
1.

Hieronder zijn een aantal voorbeelden van Schippers' literair proza samengevat.
Een avond in Amsterdam is een verzameling van tien interviews met Ben ten Holter. Alle
interviews gaan over één onderwerp: het einde van de werkdag van Ten Holter en de gang
van zijn werk naar huis.
Bewijsmateriaal is een roman die speelt in een land waar alle dingen een vaststaande functie
hebben. De hoofdpersoon krijgt van staatswege de geheime opdracht om een rapport te
vervaardigen van alle staatsgevaarlijke verbeelding en afdwalingen van de
werkelijkheidsconceptie. Tijdens zijn zoektocht naar de onnuttige mogelijkheden van
voorwerpen en naar onnuttige gedachten doorloopt hij een aantal stadia. Op verschillende
manieren probeert hij achter de ware aard van de werkelijkheid te komen, waarbij hij
achtereenvolgens hulp krijgt van een voorwerpkundige, een taalkundige en een clown.
Uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat de meest passende reactie op de werkelijkheid een
zwijgtaal is en verdwijnt hij in het papier met achterlating van de zin: ‘Alles is er en ik ben
er niet’.
In Beweegredenen beschrijft Schippers het proces van interpretatie, maar dan vanuit het
gezichtspunt van hetgeen geïnterpreteerd wordt. De hoofdpersoon wordt op een schilderij
vastgelegd wanneer hij zit te vissen en blijkt plotseling werkelijk ín het schilderij te zitten.
Door de interpretaties die verschillende mensen van het shilderij maken reist de hoofdpersoon
van hoofd naar hoofd tot het moment waarop hij (bijna verdwenen omdat de interpretatie
van hem vervaagd is) toevallig weer in zijn eigen gedachten terechtkomt.

Vooys. Jaargang 11

Schippers' beschouwend proza bestaat onder andere uit De berg en de steenfabriek,
Museo sentimental en Eb. Deze boeken bevatten korte essays over zeer uiteenlopende
onderwerpen. Schippers beschrijft hierin eigen observaties met betrekking tot kunst
(schilderijen, literatuur, beeldende kunst) of aspecten en gebeurtenissen uit de realiteit
die hem zijn opgevallen.
Hij schrijft in De berg en de steenfabriek bijvoorbeeld over een winkel in holle,
multifunctionele wandelstokken, die als compacte draagtas voor de meest bizarre
dingen kunnen fungeren.
In Museo sentimental beschrijft hij onder andere een etalage waarin een fles staat
die gevuld is met kurken, een fles dus die gevuld is met datgene wat normaliter dient
om de fles af te sluiten. De bundel Eb bevat essays over het werk van schilders als
Tanguy,

Schippers' proza wordt gekenmerkt dooe een zeer consequente uitwerking van de ideeën die
eraan ten grondslag liggen. De personages en lokaties blijven naamloos; hierdoor ontstaat
een neutrale basis waarbij alle aandacht gericht wordt op de handelingen en onbevangen
observaties.
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Balthus en Canaletto, evenals het verhaal van de blinde John Hull, die zou willen
dat het in zijn kamer gaat regenen zodat hij zich aan de hand van een geluidsafdruk
een beeld zou kunnen vormen van het interieur.
De onderwerpen van de beschouwingen lopen dus sterk uiteen; toch zijn er een
aantal overeenkomsten in de manier waarop zij beschreven worden. Bij de
beschrijvingen is niet geprobeerd om een bepaalde mate van objectiviteit te
suggereren; het zijn duidelijk zeer persoonlijke observaties van dingen die Schippers
zijn opgevallen en die hem bevreemden. De beschouwingen komen mede hierdoor
erg literair over; er zijn veel elementen van Schippers' literaire proza (en poëzie) in
terug te vinden.
De poëzie van K. Schippers kan worden verdeeld in twee groepen: een ‘beschrijvende’
en een ‘bewijzende’ groep.
De ‘beschrijvende’ gedichten gaan over de werkelijkheid; het gedicht wordt
gebruikt als medium om ‘de werkelijkheid volgens Schippers’ te beschrijven. Een
voorbeeld hiervan is het gedicht ‘De ontdekking’:
Als je goed
om je heen kijkt
zie je dat alles
gekleurd is

(in deze versie afkomstig uit Een vis zwemt uit zijn taalgebied). Het object is hier de
omgeving; het subject is een willekeurige kijker (de lezer) die dient te ontdekken dat
zijn omgeving gekleurd is. In deze gedichten fungeert de taal als raam of filter op
de werkelijkheid. Vaak nemen deze gedichten de vorm aan van iets dat de lezer zou
kunnen uitvoeren: een plan, idee of gebruiksaanwijzing, zoals ‘Een doos op tafel’
(uit Verplaatste tafels):
Een doos op tafel zetten.
Uit dezelfde hoek vier foto's maken:
doos die 7 minuten op tafel staat
doos die 12 minuten op tafel staat
doos die 17 minuten op tafel staat
doos die 20 minuten op tafel staat

Deze uitvoering kan ook een overweging inhouden van een door Schippers geschetste
observatie, zoals in ‘Frederiksplein, 's middags’ (uit Verplaatste tafels):
Kun je bij 15 graden boven nul
en als het 29 dagen
niet heeft gevroren
toch over dooi
spreken?

De ‘bewijzende’ gedichten hebben zichzelf als onderwerp, waardoor onderwerp en
medium tot één geheel versmelten. Deze ge-
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dichten zijn het bewijs van zichzelf; ze beschrijven geen werkelijkheid, maar zijn
een werkelijkheid in zichzelf. Een goed voorbeeld hiervan is het gedicht ‘Het vooren na-effect bij de ontdekking van tussen bekende interpunctie niet aanwezige tekst’
(uit Sonatines door het open raam):
(je ziet iets niet)
()
(je zag iets niet)

Soms staan deze gedichten niet op zichzelf, maar dienen ze in de context van andere
gedichten en/of teksten gelezen te worden. Het gedicht ‘Zonder titel 1’ bijvoorbeeld:
Parijs
(geschreven in Stornoway op het eiland Lewis,
een van de Outer Hebrides)

Achterin de bundel waarin dit gedicht verscheen (Sonatines door het open raam)
staat een aantekening die vermeldt dat de eerste versie van dit gedicht verloren is
gegaan in Londen, waarna een nieuwe versie is geschreven in Amsterdam en
overgetypt in Bergen aan Zee. De aantekening besluit met de opmerking dat de lezer
voor zichzelf kan nagaan in welke plaats(en) hij het gedicht leest. Op de twee pagina's
na het gedicht volgen dan ‘Zonder titel 2’ en ‘Zonder titel 3’, waarin iets soortgelijks
gebeurt met respectievelijk een datum en de opmerking ‘ik zit op een stoel’ (beide
compleet met aantekeningen achterin). Op deze manier bouwt Schippers een uiterst
complex netwerk van koppelingen en terugkoppelingen. Uiteindelijk kan de lezer
zich afvragen wat van deze informatie wáár is, en in hoeverre dat relevant is.
Soms probeert Schippers een synthese tussen deze twee verschillende
uitgangspunten te bereiken. Hij probeert tot gedichten te komen die tegelijkertijd de
werkelijkheid laten zien én over zichzelf gaan. Dit effect bereikt hij bijvoorbeeld
door het gebruik van foto's in zijn poëzie, zoals ‘Introspectie’ (uit Een vis zwemt uit
zijn taalgebied). (Zie de afbeeldingen hiernaast).
Door het toepassen van deze ongebruikelijke methode weet Schippers het verschil
tussen referentialiteit en zelfreflectie te overbruggen.

Enveloppe
Enveloppe waarin foto enveloppe
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Schippers heeft zich op twee manieren bezig gehouden met beeldende kunst.
Enerzijds op een ‘passieve’ manier door erover te schrijven; anderzijds actief door
het organiseren van tentoonstellingen.
Hij heeft in NRC Handelsblad geschreven als medewerker beeldende kunst; hij
is redacteur geweest van het mededelingenblad van het Centraal Museum Utrecht
en zijn beschouwend werk gaat voor een groot deel over beeldende kunst.
Daarnaast was hij organisator van de Wereldtentoonstelling, de Algemene
tentoonstelling en de tentoonstelling Lijnen. In 1964 werd in de ‘Moderne Boekhandel
Bas’ in Amsterdam de wereld tentoongesteld door K. Schippers en Philip Mechanicus.
Bij deze gelegen-
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heid werd gestreefd naar het teweegbrengen van een bewustwording van alle triviale
gebeurtenissen die overal tegelijkertijd plaatsvinden door een selectie aan gewone
beelden uit de wereld samen te brengen in één ruimte. De tentoonstelling werd
ingeleid door Jan Hanlo.
De Algemene tentoonstelling werd in 1965 in Enkhuizen georganiseerd. Hier waren
schilderijen, tekeningen, objecten en teksten te zien.
Lijnen (1966) was een tentoonstelling waarbij gestreefd werd naar een minimum
aan persoonlijkheid en een maximum aan gelijkvormigheid. K. Schippers had een
aantal kunstenaars gevraagd om langs een liniaal met hetzelfde type potlood dezelfde
lijn te trekken. De resultaten hiervan werden tentoongesteld, waarbij een ‘radioversie’
van ‘De schoenen van de dirigent’ van Bernlef te horen was en tevens een verfilming
van Schippers' gedicht ‘De autobezitter’ door Bob Langestraat te zien was. Deze
tentoonstelling was erop gericht vragen op te roepen over de originaliteit en de
uniciteit van kunstwerken.

Films
In samenwerking met de filmer Kees Hin heeft Schippers een aantal films gemaakt.
Een deel hiervan bestaat uit ‘kunstfilms’ die onder andere in het NOS-programma
Beeldspraak zijn uitgezonden; een ander deel bestaat uit ‘opdrachtfilms’, die onder
andere gemaakt werden voor het Nederlandse Rode Kruis, de provincie Zeeland, de
Nederlandse Aardolie Maatschappij. Schippers zelf heeft enige tijd geleden in een
interview met Ischa Meijer voor de VPRO-radio (naar aanleiding van een nieuwe
film: Het schaduwrijk) de ontwikkeling in zijn films omschreven als een glijdende
schaal, beginnend bij documentaire en langzaam overlopend in volkomen fictionele
films.
De films worden gekenmerkt door een zeer ontraditionele aanpak, waarbij er op
aangestuurd wordt de toeschouwer te activeren. Een hoge mate van inspanning is
vereist om de films te kunnen begrijpen. Hieronder volgt een aantal voorbeelden.
Het vieze hondje (The Mutt) is een film naar een verhaal van Jan Hanlo. Het verhaal
is niet verfilmd; het uitgetypte draaiboek wordt zin voor zin door de camera vanuit
een vast standpunt gevolgd. Compleet met vermelding van camerabewegingen,
muziek en tekst verschijnen de opnames niet in beelden, maar in letters.
In De gevoelige plaat wordt een portrettengalerij gevormd van portretten uit het
atelier van de fotograaf J. Merkelbach en zijn dochter. Via een rekenkundige ordening
worden zo'n 1200 foto's getoond, die elk een paar seconden in beeld blijven. Er
ontstaat een zwijgende film van ruim een uur die ondanks (of dankzij) de afwezigheid
van commentaar, kleur en muziek een heel dramatisch effect heeft en de toeschouwer
constant boeit.
De enkele jaren uitgestelde dood van Jacques Rigaut is een surrealistische film,
waarin teksten van de dadaïst Rigaut worden voorgelezen en op een losstaande, bijna
onsamenhangende wijze verfilmd.
De Nieuwe Gemeenschap en het ideaal is een documentaire over het
roomskatholieke tijdschrift De Nieuwe Gemeenschap dat in 1934
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werd opgericht uit onvrede met het tijdschrift De Gemeenschap en dat zich al snel
ontwikkelde in de richting van het anti-semitisme en fascisme. Schippers confronteert
als interviewer de oud-medewerkers en sympathisanten van het tijdschrift veertig
jaar later met dit deel van hun verleden. Het wordt aan de kijker overgelaten om
conclusies te trekken uit de zeer uiteenlopende reacties van deze mensen.
Ook op het gebied van muziek en ballet heeft Schippers zich gemanifesteerd. In 1969
nam de VPRO een lange compositie voor piano van hem op: Gebroken wit. Het stuk
is niet meer te beluisteren, omdat het in de jaren zeventig gewist is. Door een kleur
te koppelen aan een muziekstuk is er sprake van synesthesie. Eind jaren '80 schreef
Schippers enkele teksten bij choreografieën.

K. Schippers

Intermedialiteit
Onder intermedialiteit verstaan wij de verstrengeling van verschillende media binnen
een oeuvre of een kunstwerk, waarbij elk gebruikt medium bijdraagt aan de
totstandkoming van de betekenis van het geheel. Hiervan is een groot aantal
voorbeelden aan te wijzen in het werk van Schippers.
Schippers' literaire proza is veelal (taal-)filosofisch van aard. Een duidelijk voorbeeld
hiervan is de roman Bewijsmateriaal. In deze roman verwerkt Schippers (overigens
ook zijn eigen) poëzie. De uitspraak ‘als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles
gekleurd is’ wordt hier aangehaald. In Een avond in Amsterdam wordt een verhaal
dat door middel van interviewtechnieken gemaakt is als een roman gepresenteerd.
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Het beschouwend proza van Schippers heeft, zoals hierboven al is aangegeven,
een literair karakter; zijn observaties van de werkelijkheid en de kunst werkt hij uit
aan de hand van dezelfde ideeën die de basis vormen van zijn literaire werk.
In de poëzie van K. Schippers zijn verschillende intermediale kenmerken waar te
nemen: ten eerste het gebruik van foto's, illustraties en (beeld)symbolen in gedichten.
Dat we in deze gevallen nog kunnen spreken van poëzie (en niet van beeldende kunst)
heeft te maken met het feit dat deze beeldende middelen in de eerste plaats op
semantisch niveau geïnterpreteerd moeten worden. De
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visuele techniek speelt een ondergeschikte rol. Anders gezegd: het gaat om wat er
op de foto's staat, en (bijna) niet om hoe ze er uit zien.
In een ander geval gebruikt Schippers presentatiemethoden die gebruikelijk zijn
in de beeldende kunst. In de bundel Verplaatste tafels staan bij ieder gedicht de
gebruikte materialen vermeld, zoals bij schilderijen en plastische kunst gebruikelijk
is (bijvoorbeeld ‘potlood op muziekpapier’ en ‘karton en hout’).
Veel van Schippers' gedichten zijn op te vatten als ‘voorstellen’ voor beeldende
kunstwerken, zoals ‘Onopvallende reductie’(uit Verplaatste tafels):
Een vlak of in ieder geval iets
reduceren tot de suggestie van dat vlak.
Maar het toch intact laten,
niet beschadigen.

Bij de tentoonstellingen die Schippers heeft georganiseerd is er ook sprake van
intermedialiteit. Hoewel er beeldende kunst tentoongesteld werd, zou je toch ook
kunnen spreken van literaire evenementen. Dit werd allereerst veroorzaakt door het
(triviale) feit dat de meeste medewerkers en mede-organisatoren schrijvers waren.
Jan Hanlo benadrukte in zijn opening van de Wereldtentoonstelling de literaire inhoud
van het getoonde; hij omschreef deze als ‘het absurde van het niet-absurde’. Op de
Algemene Tentoonstelling werd werk tentoongesteld van medewerkers van Barbarber.
Bij Lijnen werd naast werk van beeldend kunstenaars de verfilming van Schippers'
gedicht ‘De autobezitter’ vertoond. Deze tentoonstelling vertoont in het achterliggende
concept en de uitwerking daarvan overigens een sterke gelijkenis met de conceptuele
poëzie van Schippers.
Het medium film heeft in zichzelf al een intermediaal karakter. Er wordt immers
gebruik gemaakt van beeld, tekst en geluid. De intermedialiteit in de films van
Schippers en Hin heeft naast deze basis nog een ander karakter.
Schippers en Hin hebben een aantal documentaires gemaakt in opdracht van
verschillende instanties. Een voorbeeld hiervan is Onderaards, gemaakt in opdracht
van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Het commentaar bij deze film is van een
hoog literair gehalte. Een zin als ‘Vanuit hun werkkamers plaatsen zij de boortorens
als schaakstukken op het land... Voortdurend bereiden zij nieuwe zetten voor.’ zou
in een roman of gedicht niet misstaan.
Het vieze hondje (The Mutt) is een literaire film in de meest extreme vorm. Zoals
hierboven al is besproken, is deze film - letterlijk - een letterlijke verfilming van een
verhaal van Jan Hanlo.
In de film De enkele jaren uitgestelde dood van Jacques Rigaut worden
aantekeningen van Rigaut sec als tekst gebruikt. Bovendien blijkt uit de films dat
deze teksten het belangrijkste uitgangspunt zijn geweest bij het scenario. Dit heeft
geleid tot een zeer poëtisch resultaat.
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Uit al deze voorbeelden blijkt dat K. Schippers een intermediaal kunstenaar is. Hij
hanteert niet voor ieder medium dat hij exploreert een aparte, op het medium
toegesneden stijl, maar een stijl die het gekozen medium overstijgt. Het is Schippers'
manier van kijken die zijn werk, of het nu literatuur, film, beeldende kunst of muziek
betreft, herkenbaar maakt.
In een film als De gevoelige plaat bijvoorbeeld vinden we dezelfde
werkelijkheidsperceptie als in de stelling ‘als je goed om je heen kijkt zie je dat alles
gekleurd is’. Door de foto's uit het Merkelbach-archief op de gekozen manier
(objectief, in een rustig tempo) te laten zien, wordt de kijker in een situatie gebracht
waarin hij de werkelijkheid achter de foto's als vanzelf gaat ervaren; hij gaat als het
ware zien dat de (zwart-wit) foto's ‘gekleurd’ zijn.
In Het vieze hondje zien we een soortgelijke koppeling met Schippers' poëzie:
door het scenario niet te verfilmen maar letterlijk te filmen worden vragen gesteld
over wat de werkelijkheid is die een kunstwerk in zich draagt - de gereflecteerde
werkelijkheid of de werkelijkheid van het kunstwerk zelf. Ook in veel van zijn poëzie
laat Schippers deze twee werkelijkheden samenvallen: beschouw bijvoorbeeld het
gedicht als ‘Het voor- en na-effect bij de ontdekking van tussen bekende interpunctie
niet aanwezige tekst’. Schippers schetst hier geen voorbeeld van wat hij wil zeggen,
hij laat het gedicht zelf het voorbeeld zijn.
Om een duidelijk beeld te krijgen van de stijl die kenmerkend is voor Schippers'
werk, is het nodig zijn werk te beschouwen op drie verschillende niveaus.
Het eerste niveau betreft Schippers' werkelijkheidsconceptie en denkwijze ten
aanzien van de wereld om hem heen. Schippers ageert als het ware tegen de
subjectieve werkelijkheid die wij zien. Als wij waarnemen kijken we voor het gemak
over een groot aantal dingen heen. Dit heeft een praktische reden: anders zouden we
te veel informatie binnenkrijgen om er nog wijs uit te worden. We zijn als het ware
geconditioneerd om alleen dat te zien en op te nemen waarvan we denken dat het
relevant is. Schippers is echter van mening dat ons op die manier veel interessante
dingen ontgaan. Hij streeft daarom naar een ‘democratische zienswijze’, waarin alles
even veel aandacht krijgt. Een voorbeeld hiervan is, zoals door Schippers vaak is
aangekaart, de ‘lege’ ruimte tussen ons oog en het object dat we zien. We gaan altijd
voorbij aan de ruimte die zich tussen ons oog en een object bevindt, terwijl die ruimte
toch noodzakelijk is om het object te kunnen waarnemen.
De andere twee niveaus zijn gericht op de scheppende aspecten van Schippers'
werk. Het eerste hiervan is het conceptueel scheppend niveau, dit is een zeer belangrijk
onderdeel in zijn werk. Schippers is een conceptueel kunstenaar, wat inhoudt dat de
ideeën die ten grondslag liggen aan een kunstwerk belangrijker zijn dan de
materialisering ervan. Schippers geeft zijn ideeën dus niet in de eerste plaats vorm
binnen een bepaalde discipline (poëzie, proza, film et cetera), maar als ideeën op
zichzelf. Zijn benadering van kunst houdt allereerst ‘het creëren van ideeën’ in. De
manier waarop Schippers bijvoorbeeld zijn ‘democratische zienswijze’ vormgeeft,
is niet door een totale omkering van de gebruike-
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lijke invalshoek te hanteren, maar veeleer door een kleine verschuiving hiervan te
bewerkstelligen. Een voorbeeld is de hierboven al genoemde ruimte tussen oog en
voorwerp, tussen subject en object. Omdat hij zijn zienswijze vormgeeft in ideeën
die niet aan een beapaald medium gebonden zijn, heeft zijn oeuvre door de
verschillende disciplines heen een herkenbare stijl.
Een gevolg van deze conceptuele banadering van kunst is dat binnen Schippers'
oeuvre verschillende ideeën telkens terugkeren. Het al vaker aangehaalde ‘als je goed
om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is’ is hier een voorbeeld van. Deze
recursiviteit duidt op de verwoording van een basisidee zoals hierboven bij het eerste
niveau, de werkelijkheidsconceptie, aan de orde is gekomen.
Het laatste niveau betreft de manier waarop een idee wordt uitgewerkt: het mediaal
scheppend niveau. Een idee op zichzelf kan niet worden tentoongesteld; er volgt als
laatste stap de uiting in een medium. Op dit niveau volgt Schippers steeds dezelfde
methode, die hij uitlegt aan de hand van een uitspraak van de bekende intermediaal
kunstenaar Man Ray: ‘Ik heb niets meer gedaan dan het simpelste uitdrukkingsmiddel
gekozen voor ideeën die in mijn hoofd zaten’. Schippers kiest dus het medium dat
het beste past bij het te uiten idee. Vervolgens werkt hij het in dat medium uit op een
vrij rechtlijnige manier. Deze uitwerking kan op twee manieren plaatsvinden. De
ene keer geeft Schippers aan zijn publiek slechts een idee ter uitvoering (zoals in
‘Een doos op tafel’) of een observatie ter overweging (‘Frederiksplein, 's middags’),
de andere keer geeft hij de uitwerking daarvan (bijvoorveeld in ‘Het vooren na-effect
bij de ontdekking van tussen bekende interpunctie niet aanwezige tekst’ of bij de
Wereldtentoonstelling). In sommige werken probeert Schippers deze twee
verschillende manieren van uitwerking te combineren, zoals in ‘Introspectie’.
Het is duidelijk dat Schippers' werk voortvloeit uit een werkelijkheidsconceptie die
gebaseerd is op een onbevooroordeelde wijze van observeren. De conceptuele
werkwijze die Schippers hierop toepast leidt enerzijds tot de stijlovereenkomsten die
zijn werk herkenbaar maken en een hechte eenheid verschaffen. Anderzijds is dit de
oorzaak van de door Schippers gehanteerde vormen van multi- en intermedialiteit.
Inez Meurs studeert moderne Nederlandse en moderne westerse letterkunde
aan de Universiteit Utrecht.
Taco Stolk studeert intermediale compositie aan de interfaculteit Beeld
en Geluid van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

Vooys. Jaargang 11

217

Het Gesamtkunstwerk als ideaal
Over de verhouding tussen verschillende kunstdisciplines bij
Armando
Annemarie van den Berg
Al vanaf het begin van zijn loopbaan heeft Armando zich met verschillende takken
van de kunst beziggehouden. In 1954 had hij zijn eerste solotentoonstelling in
‘Cobra’-galerie Le Canard te Amsterdam, en in datzelfde jaar debuteerde hij met
zijn poëzie in Podium. Later is hij ook op het gebied van beeldhouwen, muziek en
acteren (in zijn eigen Herenleed-produkties) zeer talentvol gebleken.
Armando stond aanvankelijk onder invloed van de Vijftigers en Cobra, maar in
de jaren zestig sloeg hij met de Nul-groep en De Nieuwe Stijl-groep een andere
richting in. De expressieve werkwijze van de Vijftigers werd afgewezen en een
‘volledig aanvaarden van de realiteit’ werd er voor in de plaats gezet. Niet de
kunstenaar, maar de materie diende te spreken. In De Nieuwe Stijl, het tijdschrift in
boekvorm dat in 1964 werd opgericht en waarvan slechts twee nummers verschenen,
werden de beeldende kunstenaarsgroep ‘Nul’ en ‘de Nieuwe Poëzie’ (die in Gard
Sivik was geïntroduceerd) als één stroming gepresenteerd. Beeldende kunst en
literatuur werden beschouwd als zelfstandige disciplines die veel verwantschap
vertoonden, zonder dat de ene de andere domineerde.
In 1965 stopte Armando met het maken van beeldende kunst. De Nul-kunst had
voor hem een eindpunt bereikt: het kritiekloos aanvaarden van de realiteit sprak hem
niet langer aan. Hij wijdde zich enkele jaren uitsluitend aan journalistiek en literatuur.
Eind 1967 begon hij weer te tekenen, schilderen deed hij pas weer vanaf 1972. De
dichtbundel die volgde op Armando's eerste bundel (Verzamelde gedichten;
1951-1963, 1964) was Hemel en aarde; een heroïsche cyclus in 3 delen die in 1971
verscheen. Armando: ‘Ik denk dat het me had uitgeput, de realiteit. Dat ik daardoor
op den duur geestelijk zo mager werd dat ik ermee moest stoppen. En om mezelf
weer op te laden later m'n heil in de romantiek zocht. Daar kwam Hemel en aarde
uit voort, 1971.’1.
Na deze tijd bleef Armando zowel wat betreft zijn beeldende kunst als zijn literatuur
vrij constant produceren en verwierf hij een groeiende bekendheid. Sinds zijn
verhuizing naar Berlijn in 1979 is hij met zijn beeldende kunst internationaal
doorgebroken. Zijn werk is opgenomen in vele museale collecties en hij heeft
deelgenomen aan grote internationale tentoonstellingen als de Documenta in Kassel
in 1982 en de Biennale van Venetië in 1984.
Armando houdt zich ook nu nog met verschillende kunstdisciplines bezig. Wat
deze disciplines met elkaar verbindt, is de thematiek, die zowel in zijn beeldende
kunst als in zijn literaire werk is aan te treffen.

1.

S. van Faassen (red.), De Nieuwe Stijl 1959-1966. Amsterdam. 1989, p.240.
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Armando's thematiek is vaak getypeerd als ‘De schoonheid van het kwaad’. Zijn
fascinatie voor de meerzijdigheid van de mens staat hiermee in verband. Schoonheid
overstijgt de tegenstelling tussen goed en kwaad, en ook in de mens blijken zich
tegenstrijdige karakters te kunnen huisvesten. In een Ausnahmesituation zoals
oorlogstijd kan zich in de mens een ander gezicht openbaren. In veel schilderijen en
grafiek is deze geboeidheid door uitzonderingssituaties als oorlog, of door geweld
in het algemeen, duidelijk herkenbaar. Armando schilderde geweren (‘Das Gewehr’),
en gaf andere werken titels die voor zich spraken zoals ‘Gefechtsfeld’, ‘Monument
voor de dader’ en ‘Het gedrag van de vijand’. Ook de ‘Kopf’-serie is een duidelijk
voorbeeld van een uitbeelding van de fascinatie voor de mens en het geweld dat in
hem schuilt. Deze mensenkop, vaak afgebeeld als schedel, toont de mens tot op het
bot, in zijn volle naaktheid. Associaties met dood en geweld dienen zich in deze
kunstwerken snel aan.
In Armando's literaire werk vindt zijn belangstelling voor de meerzijdigheid van
de mens haar neerslag in het veelvuldig voorkomen van het verschijnsel dat
ogenschijnlijk tegenstrijdige personages zich met elkaar identificeren of in elkaar
overgaan. Zo zijn het in Dagboek van een dader de dader en het slachtoffer, die op
een bepaald moment identiek blijken: ‘Maar weet, dat het Offer ook een Dader wilde
zijn, maar Ik zal Hij worden, de Dader wordt het Offer, de Meester zal een knecht
zijn.’ In de dichtbundel Tucht (1980) wordt de hiërarchische orde die er tussen mensen
kan heersen ontdaan van zijn absoluutheid. De ‘geknielde’, die hiërarchisch onder
de ‘ik’ staat, heerst zelf over anderen:
u wordt gevreesd, geknielde.
heersers smeden slaafs uw zuard.

De Onderdanige en de heerser blijken zich in eenzelfde persoon te kunnen bevinden.
Ook het ontbreken van een vastomlijnd kader voor het begrip ‘vijand’ staat hiermee
in verband.
Het blijkt onmogelijk de mens ongenuanceerd ‘dader’ of ‘slachtoffer’, ‘heerser’ of
‘slaaf’, ofwel ‘schuldig’ of ‘onschuldig’ te noemen. Daarom wordt het antwoord op
de voor de mens blijkbaar belangrijke schuldvraag in Armando's werk verplaatst
naar iets buitenmenselijks: de natuur. Schuldige bomen, schuldige landschappen en
schuldige bosranden zijn zowel in Armando's literaire werk als in zijn beeldende
kunst veelvuldig aan te wijzen. De natuur is schuldig op ‘plekken’ waar zich iets
gruwelijks heeft afgespeeld. De natuur, die net zoals de kunst amoreel blijkt, groeit
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ongestoord verder. Deze benoeming van ‘schuldige natuur’ is niet alleen de vervulling
van de behoefte ergens een schuld te leggen, maar is bovenal een uiting van
ongenoegen over de voortsnelling van de tijd waar niemand grip op heeft. Het feit
dat er op een plek waar ooit een veldslag woedde of een concentratiekamp stond
later weer onbekommerd grassprietjes, struiken en bomen groeien, toont aan dat de
tijd zich voortzet, ongeacht wat er is gebeurd.
Doordat de tijd maar voortgaat terwijl het verleden door de herinnering zo'n grote
rol in het heden speelt, ontstaat het verlangen
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de tijd vast te houden. ‘Gisteren heerst in alle dagen’ staat er in Het gevecht (1976).
Het verleden houdt het heden in zijn greep, maar bij een poging dat verleden te
benaderen is het de voortsnellende tijd die tegenwerkt.
Een aantal van Armando's verslagen uit Berlijn van die in het begin van de jaren
'80 wekelijks in NRC-Handelsblad verschenen, is te zien als poging om het verleden
vast te leggen en een teloorgang door de voortdenderende tijd te besparen. Armando
sprak daartoe vele Duitsers die de oorlog hadden meegemaakt en noteerde hun
ervaringen. In zijn beeldend werk heeft hij deze poging gevisualiseerd in de vorm
van een wiel (‘Das Rad’). ‘Dat wiel is voor mij een visioen van de voorbijsnellende
tijd, de vergankelijkheid die ik even tot stilstand heb kunnen brengen’.2.
De thematische verwantschap binnen Armando's werk maakt het tot een hechte
eenheid. Behalve binnen zijn eigen werk legt hij via zijn thematiek ook een link met
werk van andere kunstenaars. Zijn keuzen voor de omslagen van zijn bundels en
romans geven hier blijk van. Op verschillende boeken zijn schilderijen afgebeeld
van bekende schilders uit verschillende perioden van de kunstgeschiedenis. Zo is er
voor Dagboek van een dader (1973) het schilderij ‘Chasseur im Walde’ van de Duitse
romanticus Caspar David Friedrich gebruikt waarop de onmacht van de mens ten
opzichte van de immense natuur tot uitdrukking komt. In het Dagboek gaat de
hoofdpersoon op zoek naar de medemens en naar zich zelf en wordt hij op die
zoektocht geconfronteerd met de macht van de natuur: ‘Een groot gevoel behept mij.
Hier sta ik tussen hoge, schuldige bossen. Dit zal de Macht zijn waarover men veel
hoort. De Macht kan zo brutaal zijn, zo bedreven. Laat de machten tot mij komen,
in mij vervloeien, zodat ik, dood of levend, één ben met alles. Maar hoe dan toch.’
Is er nu behalve een thematische eenheid ook een vermenging te vinden van de
verschillende disciplines die Armando beoefent? De uitgaven van Vorstin der
machtelozen en Het gevecht doen op het eerste gezicht vermoeden dat dit het geval
is: behalve tekst zijn er fragmenten van een tekening en bewerkte foto's in te vinden.
In het in 1972 afzonderlijk verschenen gedicht Vorstin der machtelozen zijn
uitvergrote onderdelen afgedrukt van een door Armando speciaal voor die uitgave
gemaakte tekening. Ook in Het gevecht (1976) zijn tussen de tekst afbeeldingen
geplaatst van bewerkte foto's uit de reeksen ‘De onbekende soldaat’ en ‘Schuldig
landschap’.
Wanneer Vorstin der machtelozen in 1973 in De denkende, denkende doden;
herinneringen wordt opgenomen, ontbreken de uitvergrotingen van de tekening
echter. Hieruit kan worden afgeleid dat deze ondergeschikt waren aan de tekst en
dat zij geen essentieel onderdeel van de bundel vormden. Ook in Het gevecht is het
niet zo dat de twee disciplines tot een eenheid komen. De afbeeldingen hebben
betrekking op de tekst en versterken de werking daarvan, maar ze kunnen ook heel
goed zelfstandig functioneren, zoals het gedicht niet aan waarde verliest wanneer de
foto's ontbreken. Op pagina's waar tekst staat zijn geen afbeeldingen te vinden; het
overgebleven wit op deze pagina's vervult een functie binnen het

2.

Niels Swinkels, ‘Armando: “In vrolijke tijden kan ik niet werken”’, In: De Stem 3 januari
1992.
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Deel uit ‘Schuldige Landschaft’, 1987

gedicht en is daarmee een aspect van de poëzie. Op de pagina's waar illustraties staan,
komt geen tekst voor. De scheiding tussen de poëzie en de afbeeldingen is hiermee
evident.
In de boeken The Berlin Years en in 100 tekeningen, 1952-1984 (beide over
Armando's beeldend werk) zijn wel enkele tekeningen te vinden waarin gebruik
wordt gemaakt van woorden. Op de tekeningen ‘De vijand’ (1977),
‘Feindbeobachtung’ (1979) en ‘Übungsgelände’ (1979) is de tekst een niet los te
koppelen onderdeel van het kunstwerk. De grillige lijnen zetten zich voort in het
handschrift waarin de gebruikte woorden zijn geschreven, deze woorden zijn
onderdeel van de compositie. Dat het hier slechts gaat om de vermelding van de titel
lijkt mij uitgesloten.
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Doordat er woorden zijn gebruikt, is de zeggingskracht van deze tekeningen concreter
geworden. Het woord ‘Feindbeobachtung’ heeft - doordat het in een tekening is
gebruikt - bovendien een meerwaarde gekregen die het binnen een gedicht of roman
niet zou krijgen. Die meerwaarde ligt hierin, dat de tekening op zichzelf ook iets is
dat bekeken, beobachtet, wordt. ‘Feindbeobachtung’ zegt op deze manier ook iets
over de relatie kunstwerk-toeschouwer. Zaken als verwachtingen, onzekerheden of
argwaan kunnen zowel bij het beschouwen van een kunstwerk als bij het beschouwen
van ‘de vijand’ een belangrijke rol spelen. Het blijft in deze tekening onduidelijk of
je hier als toeschouwer bekijkt of dat je bekeken wordt, of je ‘Feind’ bent of
‘Beobachter’. Vijand en kunst komen hiermee op hetzelfde plan te staan, wat aansluit
bij Armando's fascinatie voor de schoonheid van het kwaad.
Behalve de drie hier genoemde tekeningen zijn er meer kunstwerken te vinden
waarop Armando met woorden werkt, en wel met zijn eigen naam. Op een aantal
kunstwerken is de naam Armando zo prominent aanwezig dat de term signatuur
hierop niet meer van toepassing is. De naam neemt soms een groot gedeelte van het
doek of het blad in beslag. Het woord Armando krijgt daarmee zoveel lading, dat
het de naamfunctie overstijgt. De uit het Italiaans afkomstige betekenis ‘zich
wapenend’ dringt zich op. Dat juist in de ‘Fahne’-serie zijn naam vaak onderdeel
gaat uitmaken van de compositie is geen toeval. De wapperende zwarte vlag die
soms sterk aan een bijl doet denken, roept associaties op met ten strijde trekkende
legers en is dus goed te verenigen met de betekenis ‘zich wapenend’. Armando zelf
heeft in verschillende interviews benadrukt dat ‘Armando’ geen pseudoniem is, maar
een naam die hij op een gegeven moment heeft aangenomen (het zou de Italiaanse
vorm zijn van zijn oorspronkelijke voornaam Herman) en die ook in zijn paspoort
te vinden is. Zoals hier gebleken is staat de betekenis die de naam draagt, al dan niet
toevallig in nauw verband met de thematiek van het werk.
De hierboven genoemde kunstwerken zijn opvallend, omdat er binnen het domein
‘beeldende kunst’ bouwstenen zijn gebruikt die traditioneel voor literatuur dienen:
woorden. Ik moet hierbij direct opmerken dat het aantal kunstwerken waarbij dit het
geval is slechts een heel klein deel van het oeuvre van Armando beslaat. Voor het
overgrote deel van zijn produktie geldt, dat er een zeer strikte scheiding tussen de
verschillende kunsten bestaat. Hoewel er in de moderne tijd mogelijkheden zijn tot
vermenging van deze kunsten, bestaat er binnen Armando's werk een klassiek
onderscheid tussen de verschillende disciplines. Literatuur en beeldende kunst zijn
duidelijk gescheiden gebieden, ondanks de sterke verbondenheid door de thematiek.
W. Stokvis schreef in 1977 dat ‘de gedichten die Armando schreef en de titels die
hij zijn werk gaf [zijn] haast onontbeerlijk om zijn beeldend werk op de juiste wijze
te kunnen ervaren.’3. Ik meen dat Armando's beeldend werk op zich zelf sterk genoeg
is om zelfstandig tebestaan en te worden ervaren. Hierin zit juist de kracht van zijn
produktie: het vormt een eenheid door de in al het werk doorgedrongen thematiek,
terwijl de werken afzonderlijk elkaar niet nodig hebben om op waarde ge-
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W. Stokvis, Dichtende schilders, schilderende dichters. Z.p., 1977.
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schat te worden. Het is niet zo dat Armando's tekeningen steunen op zijn poëzie of
dat zijn romans een aanvulling vormen op zijn schilderijen. Armando zelf acht de
verschillende disciplines volwaardig aan elkaar: de ene acht hij niet hoger, volmaakter
of beter dan de andere, ze staan niet in dienst van elkaar. ‘Men hoeft niet al m'n
literatuur te lezen om m'n schilderijen beter te kunnen begrijpen. Schilderijen moeten
autonoom zijn, - realiteiten voor zich. En... goed geschilderd. Men denkt wel eens
dat mijn schilderijen de decors vormen voor de belevenissen die ik in mijn boeken
beschrijf. Dat kan ik met kracht ontkennen. Om bijvoorbeeld de serie “Der Baum”
te kunnen waarderen, hoeft men niet unbedingt te weten wat mijn belevenissen met
de boom zijn geweest, - wat ik daarover heb geschreven. Dat is een andere realiteit.’4.
Dat hij, ondanks de scheidingen, toch hoopt op een uiteindelijke eenheid van zijn
werk blijkt uit het volgende citaat: ‘Misschien streef ik een romantisch
Gesamtkunstwerk na. Dat weet ik niet. Maar als ik omval, dan zou ik wel willen dat
m'n werk een mooie eenheid vormt. Een groot, donker en plechtig gebouw. Dat zou
ik op prijs stellen.’5. ‘De schoonheid van het kwaad’ is het fundament gebleken waar
al een aardig pand op verrezen is.
Annemarie van den Berg is student Nederlands aan de universiteit van
Utrecht en doet de specialisatie Moderne Nederlandse en Westerse
letterkunde

4.
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‘J. Heymans in gesprek met Armando. De onvoltooid verleden tijd’. In: De Revisor 16
augustus 1989.
. idem.
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Medium van machtsmisbruik en masochisme
de televisiekritiek van Gerrit Komrij
Helleke van den Braber
Opvallend, hoe weinig de waardering van een schrijversoeuvre verandert met de
decennia. In mei van dit jaar ontving Gerrit Komrij de P.C. Hooftprijs voor zijn
beschouwend proza, maar bijna twintig jaar eerder werd van oorsprong dichter en
vertaler Komrij al een ware volksheld toen hij de Nederlandse televisiewereld aan
de schandpaal nagelde in een serie columnachtige televisiekritieken.
Zijn wapens waren ook toen de ‘ironie, sarcasme, satire, [en] paradox’ die in het
juryrapport van de P.C. Hooft-jury worden geroemd, maar waar zijn bijtende spot
en glasheldere stijl hem dit jaar vooral geld en erkenning opleverden, betekenden
zijn televisiecolumns in 1976 zijn doorbraak naar een groot lezerspubliek. Vóór die
tijd was Komrij alleen in kleine kring bekend als dichter en vertaler, onderdelen van
zijn oeuvre waar nog steeds veel minder belangstelling voor bestaat.
Voor velen is Komrij immers op z'n best als hij zijn poëtica van de provocatie en
de paradox loslaat op een van die maatschappelijke of literaire misstanden die ‘het
boze oog van Komrij’ nooit lijken te ontgaan: het cultuurbeleid, de literatuurkritiek,
het welzijnswerk of, bijvoorbeeld, de televisiecultuur. Over al deze zaken verschenen
tussen 1976 en 1993 essaybundels, waarin Komrijs woede zich richt tegen alle
aanstichters van de angst, de haat, de oppervlakkigheid, de onderdanigheid en de
rancune.
Hierbij verhult Komrij zijn ongetwijfeld grote maatschappelijke en literaire
betrokkenheid achter een masker van satire en spotlust, hypocrisie en maskerade:
zodra de lezer werkelijke bezorgdheid vermoedt, zorgt Komrij er voor zijn
zogenaamde hypocrisie en immoraliteit des te duidelijker te etaleren. Het zijn essays
met een dubbele bodem, maar vol van een woede die zo is volgehouden dat hij niet
gespeeld kan zijn. Alle overdrijvingen, cultiveringen en paradoxen ten spijt klinkt
uit zijn essays en columns een gekwetstheid die vooral leidt tot wraak: Komrij kwetst
meedogenloos terug.
Dit geldt met name voor de televisiekritieken die Komrij gedurende het hele jaar
1976 in NRC Handelsblad publiceerde en die als Horen, zien en zwijgen.
Vreugdetranen over de treurbuis (1977) werden gebundeld: wars van het behoedzame
gruttersproza van de doorsnee televisiecriticus trok Komrij hard en oorlogszuchtig
ten strijde tegen de lang vergoelijkte mallotigheid en botheid die hij op de ‘treurbuis’
aantrof. Interessant hierbij is in hoeverre Komrij zich in de confrontatie met dit
massamedium laat leiden door zijn positie als intellectueel en schrijver: hoe literair
zijn de maatstaven
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die hij aanlegt eigenlijk, en in hoeverre stelt hij zich als ‘elite’ op tegenover de ‘massa’
die dit medium tot zijn publiek kiest? Kortom: hoe redt Komrij zich uit deze
verstrengeling van literatuur en televisie?

Komrij: Sintra, mei 1993

‘Het is een boek geworden’, zegt Komrij over Horen, zien en zwijgen, ‘waarin de
creativiteit en de literatuur wraak nemen op de fantasieloze Gooise slaappil.
WRAAK!’1.
Niet alleen met déze stelling zet Komrij literatuur en televisie als tegenpolen
tegenover elkaar: in veel van zijn televisiekritieken staat literatuur voor de fantasie,
de oprechtheid, de moed en het waardevolle, terwijl hij op de televisie alleen het
inhoudsloze en zinledige, risicoloze en ongevaarlijke ziet. Zijn waardeoordeel over
de televisie lijkt te zijn gebaseerd op zijn literatuuropvatting: de televisie zou wat
Komrij betreft moeten zijn als de literatuur. Hiermee wordt duidelijk hoe literair zijn
blik op de televisie in feite is: deze verstrengeling van waardeoordelen over wat toch
twee zeer verschillende media zijn is nuttig om in het achterhoofd te houden als we
vorm en inhoud van zijn televisiekritiek bekijken.
Aanleiding voor zijn intensieve bemoeienis met het massamedium televisie is
volgens Komrij het feit dat het een ‘indringend’ medium is dat vraagt om een nieuwe,
compromisloze kritiek.
‘Het past een schrijver niet om over het reilen en zeilen van “het medium” te
zwijgen’ stelt Komrij: als intellectueel heeft hij de taak ten strijde te trekken tegen
alles wat de goede smaak, de schoonheid en het gezonde verstand bedreigt. Woede
is vaak de aanleiding voor zijn essays en columns: ‘[Die TV-programma's] onderging
ik als regelrechte agressie! Ik schrijf niet om te getuigen, of om terug te schoppen,
nee, ik schreef uit puur lijfsbehoud! Die agressie ervaar je overal, op de televisie, in
de architectuur, de ambtenarij, in de politiek, in alles wat zich opblaast, tot in het
groteske.’2.
1.
2.

Gerrit Komrij in de inleiding van Horen, zien en zwijgen (Amsterdam 1977). Alle volgende
citaten zijn afkomstig uit deze bundeling van zijn televisiekritieken, tenzij anders vermeld.
Komrij in een interview met Kees Tops, gepubliceerd in het Haarlems Dagblad, 31 maart
1979. Ook te vinden in Over Gerrit Komrij (Den Haag 1981).
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Komrij zelf deelt zijn kritieken bovendien in bij de puur literaire teksten: zijn
televisiekritieken zijn een vorm van wat wel ‘ervaringsliteratuur’ genoemd is: ‘Waar
het me om ging, allereerst was het schrijven over televisie. Er zijn schrijvers die
soelaas vinden in het noteren van hun ziel, in het weergeven van de vreugden van
de Meimaand, [of] in het verbrokkelen van de taal- de aanleiding is bijzaak: hier
vormde de tv een concreet gegeven’.
Het zijn schetsen, kleine pamfletjes, die hun aanleiding vinden in een kijkervaring,
maar vaak uitgroeien tot een autonoom stukje proza dat weinig of niets te maken
heeft met wat die avond op de tv te zien was. De rest van het hierboven gegeven
citaat luidt: ‘een concreet gegeven om door te formuleren een bijdrage te leveren tot
het inzicht in de macht die de één uitoefent over de ander, het enige inzicht dat de
moeite waard is.’
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Hiermee geeft Komrij aan dat zijn beoordelingscriteria weinig te maken hebben met
‘tv-eigen’-aspecten als amusementswaarde, vakkundigheid, informatiegehalte of
cameravoering, maar alles met de verhouding kijker-televisiemaker: een verhouding
die volgens hem sado-masochistisch van aard is, waarbij de televisiemakers met
graagte de ‘sado’-kant voor hun rekening nemen, en de kijkers masochistische
behoefte hebben aan het getreiter en de minachting die hen vanuit Hilversum ten
deel valt. De televisie als machtsspelletje: Komrijs televisiekritiek blijkt een
voortzetting van de strijd tegen de angst, de haat, de oppervlakkigheid, de
onderdanigheid en de rancune die ook in zijn andere essayistisch proza zo'n grote
rol speelt.
Komrij neemt het in Horen, zien en zwijgen op voor de modale tv-kijker, de ‘grote
massa die dom gehouden wordt’, maar schopt voortdurend tegen de culturele
middenlaag, een goed opgeleide groep die meekijkt, geniet van de kitsch en vervolgens
klaagt over het peil van de programma's. Zelf deelt hij het televisiepubliek in drie
groepen in: ‘De tévé is voor het vee, en brengt programma's die het vee behagen.
Dat spreekt en loopt ook vanzelf. Maar er kijkt eveneens een bovenlaag mee [die]
geniet van de smaak van de arbeider, zijn moppen, zijn kitsch en zijn simpelheid die
hun als iets heel exotisch voorkomt. Ze kwijlen. In het café gekomen klagen ze over
het peil van de programma's. Dat is de nieuwe feodale klasse.’
Deze klasse klaagt uit minachting, stelt Komrij. Hij deelt zichzelf in bij de derde
groep, ‘de kleinst mogelijke mondige minderheid’, die niet klaagt uit minachting,
maar uit mededogen en betrokkenheid. Het is vanuit die betrokkenheid dat Komrij
het peil van de televisie veroordeelt, en zich afzet tegen het gebrek aan verrassing,
uitdaging en vernieuwing. Nadrukkelijk houdt hij hier dus vast aan de kloof tussen
massa, middenlaag en intellectuele elite: waar hij pleit voor meer vernieuwing,
scherpte en diepgang op de televisie lijkt hij bovendien vaak meer zijn eigen
intellectuele ‘mondige minderheid’ op het oog te hebben dan ‘het vee’ dat voor hem
de massa is.
Toch veroordeelt Komrij niet zozeer deze kijkersmassa. Het is niet ‘het vee’ dat voor
het vulles op de buis zorgt: onder het motto ‘de televisie bereikt het peil van de
mensen die erover beslissen’ zijn het de televisiemakers die persoonlijk door Komrij
worden aangevallen. ‘De programma's’, zo stelt Komrij, ‘zijn een afspiegeling van
de keuze die belangengroepen voor hun publiek maken.’ Die keuze is volgens Komrij
niet gebaseerd op de behoeften van de kijker, maar op de Gooise strukturen die
gericht zijn op continuteit, behoud van posities, geld en macht. Zelfingenomenheid
en een onvoorstelbare minachting voor de behoeften van de kijkers is wat Komrij
achter het bombardement van spelletjes, kwissen, irrelevante actualiteitenrubrieken
en liedjesshows op de buis vermoedt. ‘Het terrorisme van de tv, met haar op niets
gefundeerde kijkcijfers, op niets gefundeerd omdat geen mens immers ooit kan kiezen,
heeft een nieuwe kaste verdrukten gekweekt. U en ik. Ze vormt de kroon op de
dictatuur van het geestelijke lompenproletariaat. Nee, nu even serieus.’
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Dit terrorisme van de televisie is voor Komrij in de meeste gevallen gelijk aan het
terrorisme van de vulgariteit. Hij treft het televisie-onbenul waartegen hij strijdt bij
alle omroepen aan: dwars door de verzuiling heen hekelt hij de ‘zinledigheid en
woordvervuiling’ die hij avond aan avond aan zich voorbij ziet trekken. Er zijn voor
Komrij geen VARA-programma's, geen TROS-programma's, geen
NCRV-programma's; programma's zijn simpelweg goed of slecht.
Goed en slecht zijn dus de twee extremen in zijn waardering: aan het ene uiterste
plaatst Komrij de TROS, voor hem de belichaming van ‘de populistische terreur’,
aan het andere de VPRO, de enige omroep die volgens hem de broodnodige
‘intelligentie en stekeligheid’ te bieden heeft.
Hiermee voldoet Komrij in zijn culturele oordelen aan wat in de jaren '90 stereotiep
en clichématig geworden is: was het in de jaren '80 bon ton om met Komrij de VPRO
te omarmen en meewarig het hoofd te schudden over de ‘vertrossing’ (die term komt
merkwaardig genoeg niet bij Komrij vandaan), tegenwoordig is het onder
intellectuelen modieus om juist de pulp als ‘interessant fenomeen’ met nieuwe
aandacht te bekijken.
Zijn kritiek op de TROS brengt Komrij in het volgende fragment, overigens niet
uit de bundel afkomstig, uitvoerig en systematisch naar voren:
‘De TROS heeft als weinige naoorlogse instanties in Nederland (door
haar collectiviteit en massale bereik) bijgedragen tot de maatschappelijke
uitholling, de minachting voor de democratie, de machtsvorming van het
geestelijk proletariaat, de verlaging van de kwaliteit van het dagelijkse
consumptie-aanbod van miljoenen Nederlanders, de afbrokkeling van de
mogelijkheden voor vernieuwers en avant-garde, de verdachtmaking van
bevolkingsgroepen, de mobilisatie van de “gezond-denkende” horden, de
populariteit van de Duitse schlager, de exploitatie van irrationele angsten,
het bagatelliseren van wettelijke regels en behoorlijke omgangsvormen,
het maximaliseren van Valse Emoties en Commercie, het Vergulden van
Debiele Artiesten en het Vernikkelen van Talent, de verloedering van
taalgebruik, de vergroting van het gevaar van massahysterie en
populistische terreur. Het gebouw van de TROS is gegrondvest op
rancune.’3.
Het hele jaar door prijst Komrij VPRO's Koot en Bie in alle mogelijke bewoordingen:
zonder deze ‘indrukwekkendste hoogvliegers die onze TV ooit heeft opgeleverd’
kon men wat Komrij betreft het zaakje wel opdoeken in Hilversum.
Onafhankelijkheid, intelligentie en inventiviteit: alleen de VPRO voldoet het
eisenpakket van Komrij. De VPRO staat in de ogen van Komrij open voor
vernieuwing: waar angst en rancune de programmamakers van de TROS tot het
3.

Het fragment is afkomstig uit een artiekel van Ad Kooyman, ‘De treurbuis van Gerrit,
Komrij als radio -en televisiefenomeen’. Het artikele verscheen in Bzzlletin 75 (april
1980, blz. 75-90), een nummer geheel gewijd aan Komrij. Komrij sprak deze tekst uit
tijdens een rechtzaak die de toenmalige TROS-directeur Leenman tegen Gied Jaspars
aanspande, wegens beledigende opmerkingen die Jaspars aan het adres van Leenman
en zijn Veronica-collega Out zou hebben geuit. Komrij trad in deze zaak op als getuige
à décharge.
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zoveelste spelprogramma inspireert, onttrekt de VPRO zich moeiteloos aan dit
Hilversumse machtsspel.
Voor lovende woorden is in ‘Horen, zien en zwijgen echter weinig ruimte. De
meeste pagina's gebruikt Komrij om de Nederlandse amusementsprogramma's met
vlijmscherpe satire te lijf te gaan: vooral Toppop, Wie van de Drie en Een van de
Acht moeten het ontgelden. Komrij besteedt nauwelijks aandacht aan
televisiedocumentaires. Het grootste deel van zijn kritieken gaat over het
televisieamusement
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in ruime zin: shows, kwissen, series, spelletjes en praatprogramma's met een
amusementachtig karakter. In zijn artikel ‘De treurbuis van Gerrit: Komrij als radioen telvisiefenomeen’ vermoedde Ad Kooyman dat televisie voor Komrij ‘vooral een
audiovisuele kermis is waarop nog wel af en toe serieuze zaken voorkomen, die
echter niet essentieel zijn voor het medium. Televisie is daarentegen allereerst een
pretpark, en dat park moet hard worden aangevallen, of heel soms worden toegejuicht.’
Meedogenloos is Komrij in zijn beoordeling van coryfeeën als Mies Bouwman, Hans
van Willegenburg en Albert Mol. Het zijn voor hem de prototypen van het diepe
verval waarin de televisie is terechtgekomen, de zinledigheid en de woordvervuiling.
Komrij op 2 februari 1976:
‘Hoe kan een land zo verkommerd en aan de rand van de afgrond raken
[...] dat het dit al jaren en jaren verdraagt en bij zich over de vloer toelaat,
zonder ooit wijkcomités op te richten ter verwijdering van dergelijk
omroeponkruid, dergelijk beeldbuisschuim? Ik doel hier natuurlijk op
Albert Mol en Hans van Willigenburg. De eerste staat model voor de
malloot met de constante giechel, die van elke onschuldige uitlating iets
dubbelzinnigs weet te maken [...] en de tweede voor de praatgrage
blaaskaak die nog maar op de helft van zijn monoloog is als iedereen al
lang gillend naar de vliering is gevlucht. [...] Hans van Willigenburg, met
dat ietwat aangebrande hoofd, dat altijd nét uit een Tefal tosti-knijper
afkomstig lijkt, spant beslist de kroon. [...] Hij presteert het om ons van
tevoren de hele inhoud te vertellen van wat we nog moeten gaan zien. Hij
zegt je niet alleen dat het echt spannend, of echt leuk (met zo'n kwieke
knipoog) gaat worden, maar ook precies hoe het zal aflopen. Ik heb eens
een tijd lang geprobeerd om het te overstemmen, en om, telkens als ik die
reisfolderkop zag opduiken, luidkeels schallend te gaan zingen, maar
moest ook dat opgeven. [...] Bij dit wezen vergeleken is Albert Mol
aandoenlijk.’
Op 6 mei 1979 zond de VPRO een door Gerrit Komrij geschreven en gepresenteerde
talkshow uit. Het was niet het eerste televisieoptreden van Komrij: een jaar eerder
had hij de tekst geschreven en ingesproken voor een documentaire over Wilhelm
Busch. De talkshow echter is beroemd geworden, niet in de laatste plaats omdat
Komrij er de keihard in afrekent met voor een deel al eerder genoemde coryfeeën
als Hans van Willigenburg, Mies Bouwman, Sonja Barend en Willem Duys. Deze
beroemde gasten uit het Gooi, die worden nagespeeld door onder andere Mensje van
Keulen, Jan Lenferink, Henk Spaan en Paul Haenen, worden door Komrij, die Mies
Bouwman speelt, in de talkshow ontvangen en nader aan de tand gevoeld. Alle teksten
zijn door Komrij geschreven, en zijn vaak bijna letterlijk overgenomen uit zijn
televisiekritieken. De hele show is, zo stelt Ad Kooyman, een andere manier van
vorm geven aan de opvattingen, zoals verwoord in de kritieken. Onder het motto
‘Kijk eerst nog even naar dit programma, en gooi dán uw toestel uit het raam’ slaat
Komrij zijn gasten om de oren met vragen als: ‘Moet je horen. Een tv-criticus, zijn
naam is me ontschoten, heeft eens van jou gezegd dat je, en ik citeer, een rochelende
ratelslang en een eeuwige gebedsmolen bent, maar ook een uitzinnige menageklep,
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een kale snapper, een euvele lulhannes, een funeste kletsmeier, een klonterige
kwijlebabbel, een kokette keffer,
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een zelfgenoegzame zwamneus en een reutelende rammelzak. Dat is niet mis. Hoe
kijk je dáár nu tegen aan?’4.
Lijdend voorwerp was in dit geval, hoe kan het anders, Hans van Willigenburg.
Ernstiger kritiek uit Komrij/Mies op hoofd programmadienst bij de NOS, Carel
Enkelaar en de voorzitter van de VARA, André Kloos. De show over het Hilversumse
establishment eindigt met de volgende uitsmijter:
‘Dit waren dan de gásten van vanavond, beste kijkers. Dit soort mensen
zorgt ervoor dat u elke avond niets te zien krijgt, behalve hun eigen domme
hoofd. We vergeten die flauwekul met Mies Bouwman nu maar. We gooien
ook Mies Bouwman op de schroothoop, waar ze thuishoort. Ik spreek maar
namens mezelf. Hoe komt het dat je op de treurbuis nooit eens iemand
hoort van wie je opkijkt? Dat je altijd hetzelfde ziet, jaar in jaar uit? Dat
komt door de kijkcijfers. Dat komt door de angst van de omroepen voor
het vulgus. [...] Het tuig van de richel heeft op de buis gezegevierd, en
alles wat waardevol, scherp, diep, aanstootgevend, onthullend, schokkend,
oprecht of gewoon maar aardig zou kunnen zijn, is er volkomen
uitgerangeerd.’
De volkshelden van de treurbuis- Komrij voorspelde ze geen lang leven. Achterin
Horen, zien en zwijgen nam hij hoopvol een ‘vergeetregister’ op: een lange rij namen
van televisiesterren die, zo voorspelt Komrij, de lezers van de toekomst onbekend
zullen zijn. ‘De tv is kort, maar de kunst is lang!’ schrijft hij triomfantelijk. Onder
de verdoemden in het vergeetregister bevinden zich echter de grote namen van de
hedendaagse televisie, in veel van de gevallen ook de grote namen van 1976. Er is
in zeventien jaar blijkbaar niets veranderd. Beter bewijs voor Komrijs stelling dat
men in Hilversum gericht is op continuïteit en behoud van posities lijkt niet te geven.
Interessant is in dit verband de allerlaatste kritiek die Komrij schreef, op 31 december
1976, waarin hij zijn conclusies trekt en Hilversum enkele ‘kleine, voor volwassenen
eigenlijk uiterst minieme veranderingen’, maar in werkelijkheid een keihard
eisenpakket voorlegt: ‘Het onnozele zuilenstelsel dient te verdwijnen en plaats te
maken voor een nationale omroep. Er behoort een afzonderlijke culturele zender te
komen. [...] De massieve bureaucratische omroepbesturen [...] dienen drastisch te
worden uitgedund.
We leven in een democratisch land, maar we hebben de tv-programma's van de
totalitaire staat. We kennen een persvrijheid, maar om televisievrijheid bekommert
zich niemand. Er is geen televisievrijheid.’
Wat er van dit eisenpakket is ingewilligd heeft de tijd inmiddels geleerd.
Belangrijker is echter in hoeverre deze eisen van Komrij, en de culturele
waardeoordelen die eraan ten grondslag lagen, in de ‘postmoderne’ jaren '90 nog
relevant en geldig zijn.
Eerder stelde ik dat Komrijs maatstaven bij het kijken naar televisie steunen op
zeer literaire criteria: literatuur is het domein bij uitstek voor de fantasie en
vernieuwing, de oprechtheid, de moed en het waardevolle. Literatuur moet origineel
zijn, verrassend, en de lezer iets nieuws en waardevols opleveren. Het zijn ook deze
4.

Bij het artikel van Ad Kooyman in Bzzlletin 75 is een groot deel van de tekst van deze
talkshow afgedrukt.
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eisen die Komrij aan de televisie stelt. Dat het hier een massamedium betreft, dat
juist door die massaliteit aan heel andere eisen en voorwaarden moet voldoen dan
literatuur, lijkt Komrij over het
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hoofd te zien. Amusementswaarde is voor een literair werk een aardige
bijkomstigheid; voor een televisieprogramma, bekeken en vooral gemaakt voor een
miljoenenpubliek, is het een voorwaarde. Komrij erkent en accentueert de kloof
tussen elite en massa, maar negeert in feite de consequenties van dat verschil. Nergens
expliciteert Komrij immers het onderscheid tussen massakunst en de Kunst met een
grote K, het culturele domein waar hij zich als schrijver en intellectueel nadrukkelijk
bij aansluit. Massacultuur is wezenlijk anders dan elitecultuur en dient dus ook met
andere maatstaven te worden gemeten: geen werkelijk lichtere maatstaven, maar
criteria die het specifieke karakter van het medium recht doen.
Als we aannemen dat de jaren '90 ons dit inzicht hebben opgeleverd, kunnen we
concluderen dat de kritieken van Komrij in wezen in een ander cultureel tijdperk dan
het onze thuishoren. Massacultuur heeft tegenwoordig een ander, zo niet hoger dan
toch minder eenduidig negatief aanzien gekregen. De jaren '70 zijn in dat opzicht
veel langer geleden dan twintig jaar: de culturele oordelen van dat tijdperk zijn voor
een groot deel de onze niet meer. Toch blijft de literaire en polemische waarde van
Komrijs hilarische kritieken recht overeind- en zolang Mies, Hans, Sonja en Maartje
de treurbuis nog bevolken blijft Horen, zien en zwijgen een prachtige, actuele bundel:
de nachtmerrie van elke televisiemaker.
Helleke van den Braber is student Algemene Letteren aan de Universiteit
van Utrecht en doet de specialisatie Moderne Nederlandse en Westerse
letterkunde en Literatuurwetenschap.
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Remco Campert
Een kameleon in de Nederlandse literatuur
Maaike Sips
Remco Campert heeft zijn schrijverschap op verschillende manieren vormgegeven.
Allereerst is hij de auteur van een groot aantal verhalen, romans en gedichten en
daarnaast heeft hij een aantal filmscenario's op zijn naam staan. Hij schreef teksten
voor tijdschriften en radioprogramma's en hij trad op in het theater. Campert gebruikt
verschillende media om zijn schrijverschap op zo veel mogelijk manieren tot uiting
te brengen, of beter: om zijn levenshouding tot uiting te brengen.
Ik ben mij er van bewust dat dit een gewaagde uitspraak is; je kunt immers het
werk en leven van een schrijver niet zo maar op één lijn stellen. Toch denk ik dat
dat in het geval van Remco Campert voor een belangrijk deel wel kan. Ik wil hiermee
niet zeggen dat zijn werk één grote autobiografie is; hij schrijft niet over zijn leven
(althans niet alleen maar), maar leven en schrijven zijn begrippen die hij niet los van
elkaar kan zien. Er bestaat voor hem een wisselwerking tussen zijn levenshouding
en zijn schrijverschap: hij gebruikt de dingen die hij door zijn ‘in de wereld staan’
opneemt om zijn schrijverschap vorm te geven en aan de andere kant wordt zijn
levenshouding gevormd door zijn schrijverschap. Campert weet, zoals hij zelf zegt,
niet beter, doordat zijn vader schrijver was en zijn moeder actrice. Het verband tussen
schrijven en leven omschrijft hij als volgt: ‘Het leven bestaat uit schrijven. En uit
ouwehoeren, drinken en kijken naar schilderijen. Het leven heeft erg met kunst te
maken.’1. In zijn gedicht ‘Poëzie is een daad...’ belicht hij de wisselwerking vanuit
het schrijverschap:
Poëzie is een daad
van bevestiging. Ik bevestig
dat ik leef, dat ik niet alleen leef.

Dankzij deze wederzijdse beïnvloeding van leven en schrijven is Campert niet alleen
in aanraking gekomen met verschillende media, maar is zijn werk ook meegegleden
in de tijd. Hij werd bekend als Vijftiger, maar zijn werk was ook typerend voor
literatuur (met name poëzie) verschenen in de jaren '60, '70 en '80. Toch heeft zijn
werk daarvoor geen grote veranderingen hoeven ondergaan; het heeft de
spreektaalachtige stijl behouden en zijn poëzie is van gematigd experimenteel iets
prozaïscher geworden. Dit komt doordat hij door zijn levenshouding in staat is
geweest de belangrijkste tendenties in de literatuur te herkennen en die in zijn werk
te verwerken. Een typerende uitspraak van Campert over zijn deelname

1.

Jessica Durlacher, ‘Elke keer weer verliefd’, interview met Remco Campert in: De Tijd
22-12-1989.
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aan de Vijftigers sluit hierbij aan: ‘Een zekere trendy-achtigheid is mij niet vreemd
[...] Ik herkende die poëzie wel, maar het was ook: hier is iets aan de hand. We zien
wel wat er van komt, maar eerst wil ik er bij horen.’2. En sterker nog. ‘Het was voor
mij niet zozeer een kwestie van literatuur, maar alles wat erop en eraan zat; een
manier van leven die mij gewoon goed uitkwam op dat moment.’3. Dit verklaart ook
waarom Campert een gematigd Vijftiger is geweest; hij herkende iets, heeft dat in
zijn werk opgepikt, maar is er niet in blijven hangen.
Het mag duidelijk zijn dat Campert niet vanuit bepaalde theorieën werkt. ‘Ik ben
geen oeuvrebouwer’, zegt hij zelf, ‘daar ben ik te wisselvallig voor. Het constante
zit bij mij in de toon.’4. Theoretiseren over literatuur interesseert hem dan ook niet;
hij heeft meer een houding van ‘niet denken maar doen’. Schrijven moet

2.
3.
4.

idem.
J. Bernlef en K. Schippers, ‘Remco Campert’, in: Wat zij bedoelen. Amsterdam, 1965, p.
136.
Koos Hageraats, ‘Remco Campert’, in: Kritisch literair lexicon. Amsterdam 1987. p. 6.
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wel leuk blijven en geen zure plicht worden, en theorieën vormen is niet iets wat hij
onder ‘leuk’ verstaat. Ook hier zijn zijn uitspraken over zijn deelname aan de
Vijftigers typerend. Het oprichten van het tijdschrift Braak, dat een spreekbuis voor
de Vijftigers was, vergelijkt hij met de lol die andere jongens hebben in postkantoortje
spelen.5.
Op deze manier is Campert door zijn leven in de literaire wereld ook met het
medium theater in aanraking gekomen. In de jaren '60 werden er steeds meer
poëziemanifestaties georganiseerd en ook hij ging optreden bij dergelijke activiteiten.
Vanaf 1976 werd hij actief in de jaarlijks terugkerende manifestatie Poetry
International. Na de jaren '60 en '70 is Campert doorgegaan met optreden, in 1989
organiseerde hij zelfs zijn eigen toernee, samen met Bart Chabot en Jan Mulder, met
wie hij ook tegenwoordig nog regelmatig op het podium staat. Al deze optredens
bestaan uit het voorlezen uit eigen werk, hij maakt er geen speciale show van. De
toernee met Bart Chabot en Jan Mulder kreeg een extra dimensie doordat Chabot in
een nogal surrealistisch betoog het beleid van de Bijenkorf omtrent de Rushdie-affaire
aan de kaak stelde; het voorlezen werd onderbroken door een kleine conference.
Er valt over te twisten of het voorlezen uit eigen werk een vorm van theater is,
want er gebeurt niets meer dan dat voorlezen. Voor Campert zijn theater en poëzie
echter wel degelijk nauw verbonden. Hij gaf niet voor niets een van zijn laatste
bundels de titel Theater en een poëzie-opvatting van hem is: ‘Poëzie is jezelf opvoeren
als dichter, dat is theater, zowel in de slechte als in de goede betekenis van het
woord.’6.
Dat Campert ook met het medium film heeft gewerkt, komt voort uit een
persoonlijke interesse. Zijn aandeel in de films waar hij aan meewerkte was
voornamelijk tekstueel. Hij schreef onder andere de scenario's voor Helden in
schommelstoel en Het gangstermeisje, films van Frans Weisz naar respectievelijk
een verhaal en een roman van Campert.
In Het gangstermeisje lopen film en literatuur nogal door elkaar. Campert schreef
de roman en het scenario tegelijkertijd, en het verhaal gaat ook nog eens over een
schrijver die bezig is een filmscenario te schrijven. Er zou hier dus sprake kunnen
zijn van vermenging van de media film, roman en scenario. Toch is dat niet het geval;
in de roman wordt het element film alleen als thema gebruikt. De hoofdpersoon van
het verhaal, Wessel Franken, heeft zich teruggetrokken in een stadje aan de Rivièra,
om na te denken over zijn huwelijksproblemen en om te schrijven aan een filmscript
over een gangstermeisje. Hij slaapt en drinkt voornamelijk en denkt veel aan zijn
persoonlijke problemen, waardoor het schrijven niet wil lukken. Tussen alle
overpeinzingen over zijn leven door lezen we ook de ideeën die Wessel Franken
heeft over het filmscenario. Deze ideeën komen tot uiting in korte beschrijvingen
van mogelijke filmscènes zoals Wessel die voor zich ziet en in gesprekken die hij
heeft met de regisseur van de film.
Naast deze thematische uitwerking van het element film maakt Campert in zijn
roman geen gebruik van filmprocédés, zoals bijvoorbeeld de camera-techniek à la
Robbe-Crillet; het droog weergeven van beschrijvingen, alsof het door een camera
gefilmd is.
5.
6.

J. Bernlef en K. Schippers, ‘Remco Campert’, in: Wat zij bedoelen. Amsterdam 1965, p.
135-136.
Willem M. Roggeman, ‘Gesprek met Remco Campert’, in: De Vlaamse Gids 5. 1980, p.19.
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Dit gebeurt ook niet in de beschrijvingen van de filmscènes die Wessel voor zich
ziet; deze beschrijvingen zijn subjectief, omdat Wessels oordeel erin te vinden is.
Hij bedenkt mogelijke scènes en overweegt of hij ze kan gebruiken voor de film.
Tenslotte gaat Campert niet zo ver dat hij zijn scenario als roman presenteert.
Campert heeft aan twee films gewerkt waarbij hij meer dan alleen het scenario
schreef. In de korte speelfilm De appeloogst, die hij samen met onder andere Philip
Mechanicus en Willem van Malsen maakte was hij bijvoorbeeld ook te zien als
acteur. Hij zegt hier zelf over dat deze film alleen voor de lol gemaakt is. De andere
film waar Campert actiever bij betrokken was, was de verfilming van zijn gedicht
‘Een neger in Mozambique’, welke hij samen met Hans Keller maakte. Naast de film
is er nog een andere interesse van Campert die invloed heeft gehad op zijn werk: de
jazzmuziek. Hij heeft zelf geen muziek gemaakt, maar de jazz heeft wel invloed
gehad op zijn werk, met name op zijn poëzie. Deze invloed is de enige die verder
gaat dan enkel het leveren van thema's.
De jazzmuziek beïnvloedt Camperts poëzie op drie manieren. Ten eerste verwerkt
Campert de jazz als thema in zijn gedichten. Zo heeft hij bijvoorbeeld een gedicht
geschreven over Charlie Parker. De levenshouding van jazzmuzikanten speelt daarbij
een belangrijke rol; hij bewondert hun ‘groots en meeslepend’ leven en verwerkt dit
in zijn gedichten. Ten tweede heeft Campert de poëzie-opvatting dat een gedicht
vorm krijgt op het moment van ontstaan, zoals bij jazzmusici de muziek ontstaat
tijdens de improvisatie. Dit hangt samen met het derde punt waarop de jazz invloed
uitoefent: de stijl die hij hanteert in zijn poëzie. Die stijl is gebaseerd op procédés
ontleend aan de jazzmuziek. Camperts gedichten zijn niet in een strakke vorm
geschreven, maar vallen in spreektaalachtige zinnen uiteen; dit geeft een jazzachtig
ritme. Daarnaast neemt hij voor een gedicht een bepaald uitgangspunt (meestal lijkt
het alsof hij een willekeurig thema kiest) en gaat hij al associërend op zoek naar een
conclusie. Lang niet al zijn gedichten hebben een duidelijk einde. Het gedicht zou
hierdoor nog bladzijden lang door kunnen gaan en het thema kan in een volgend
gedicht weer makkelijk opgepikt worden en via andere associaties tot een nieuw
gedicht leiden. Campert brengt zijn gedichten al improviserend tot stand.
Toch is hij ook hierin niet extreem; net zoals hij het element film in Het
gangstermeisje niet zo ver doorvoert dat hij geen scenario als roman presenteert,
presenteert hij geen jazzmuziek als gedicht. Hij heeft geen jazzgedichten geschreven,
zoals we die van Paul van Ostaijen kennen. Hij maakt geen ritmische improvisaties
met woorden waarbij de betekenis van de woorden vrijwel wegvalt. Het draait bij
Campert wel degelijk om de betekenis, al zet hij de essentie vaak tussen haakjes,
alsof die er niet bij hoort. Een gedicht uit de langere reeks ‘Solo’ (uit: Bij hoog en
bij laag) laat zien hoe ver hij kan gaan in zijn jazzachtige poëzie, de meeste gedichten
zijn echter wat gematigder:
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even
iets over poëzie: harde woorden
(we zijn achter met onze)
zoals jazz ze zegt
(po)
ja bij uitstek jazz
(ëzie)
zagen zagen wiedewiedewagen
zal ik de jazz om een boterham vragen?
en de armoede

Dat voor Campert leven en schrijven dicht bij elkaar liggen, blijkt ook weer uit zijn
poëzie; niet alleen spreekt de levenshouding van jazzmusici en de sfeer van hun
muziek uit zijn gedichten, ook klinkt er duidelijk zijn eigen levenshouding in door.
‘Je zou Remco Campert als een soort in de Nederlandse literatuur verzeild geraakte
solist kunnen beschouwen, bezig in een ambiance van sigarettenrook en verschraald
bier avond aan avond nieuwe versies te bedenken op het eeuwig eendere thema van
de blues’7., zoals J. Bernlef de dichter Campert zeer treffend omschreef.
Die vergelijking van de dichter met een jazzsolist kunnen we nog verder doorvoeren
als we zijn hele oeuvre bekijken, want Campert is niet alleen dichter; hij is boven
alles schrijver en als je dan een typerende vergelijking wilt geven, is de vergelijking
met een kameleon op hem het meest van toepassing. Hij is een schrijver, die zijn
schrijverschap op zo veel manieren vorm geeft, dat hij bijna overal op zijn plaats is.
Dit blijkt duidelijk uit de multi- en intermedialiteit waarvan in zijn werk sprake is.
Daarbij vormt geen persoonlijke, allesomvattende theorie de grondslag, maar speelt
zijn aard een grote rol; hij verandert dankzij zijn levenshouding met zijn omgeving
mee.
Maaike Sips is studente Moderne Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit Utrecht.
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J. Bernlef, ‘Remco Campert, een mompelaar van sombere levensberichten’, in: De Haagse
Post 20-03-1976.
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Het verbeelde bewustzijn van Willem Jan Otten
Iris Pronk
‘Er is geen kunstvorm die het aanzien van de wereld zozeer beïnvloed heeft als de
film - en toch wordt er in Nederland nauwelijks over film geëssayeerd. Denken over
filmbeelden speelt in onze literatuur vrijwel geen rol.’ Met deze woorden wordt Het
museum van licht (1991), een bundeling van reeds eerder in NRC (handelsblad)
gepubliceerde essays van Willem Jan Otten, op de achterflap geïntroduceerd. Wie
zich vervolgens in deze essays over filmklassieken verdiept, moet constateren dat
Otten inderdaad een weinig betreden weg bewandelt. De Nederlandse filmkritiek
staat tot op heden in de traditie van Ter Braak en literatuur: er wordt geschreven over
de structuur en het thema van de film, over de intentie van de regisseur en het talent
van de acteur, maar nooit over ‘de huid en het vlees’ (p. 74), over dat wat film nu
juist tot zo'n uniek medium maakt. Anders dan dit type filmkundige, dat ‘de
filmgeschiedenis ziet als een Groot Winterboek met Freudiaanse en marxistische
rebussen’ (p. 109), stelt Otten in Het museum van licht niet de verklaring van het
beeld, maar het beeld zélf centraal.
Een film laat zien wat een roman of gedicht slechts kan omschrijven - voor Otten
is dit een cruciaal verschil. In zijn bespreking van Luis Buñuels Nazarin legt hij uit
waarom ‘een van de hartverscheurendste kussen uit de filmgeschiedenis’ hem zo in
vervoering brengt: ‘Dat we deze kus zien en niet lezen; dat we datgene ervaren wat
een zichtbare, beeldgeworden kus ons doet ervaren, dat rechtvaardigt de filmkunst
als kunstvorm naast (en niet in plaats van) literatuur. Film bedrijft de kunst van het
lichaam.’ (p. 62).
Film kan nog iets dat literatuur niet vermag: beweging realiseren. Wanneer Otten
Letter from an Unknown Woman van Max Ophüls en All I Desire van Douglas Sirk
bekijkt - films waarin het meer om de beweging dan om de beelden gaat - realiseert
hij zich ‘voor het eerst pas goed hoe ver de filmkunst afstond van schrijven. Dit
bewegende is bij uitstek taalloos.’ (p. 179).
Door de lichamelijkheid, door de zintuiglijke ervaringen die bewegende beelden
kunnen oproepen, heeft film recht op een andere
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benadering dan literatuur. In Het museum van licht tast Otten de grenzen van de
filmkritiek af, op zoek naar zijn eigen uitgangspunten en criteria. Zijn essays laten
zich vooral lezen als verkenningen van het bewustzijn: hoe werken beelden op ons
in? Welke invloed heeft de beeldenstroom op de moderne mens? En wat is het verschil
tussen iets zien en iets meemaken? Uit Ottens ‘mengvat van cinematografische
indrukken’ borrelen enkele interessante beelden en gedachten op.
Een eerste criterium waaraan in een goede film moet zijn voldaan is volgens Otten
‘de beweging het personage in’: de toeschouwer moet zich echt bij een personage
betrokken voelen. Deze betrokkenheid wordt mogelijk gemaakt dankzij een
wetmatigheid, die luidt: ‘inleving begint op het moment dat we meer van een
personage afweten dan de anderen.’ (p. 86). Pas wanneer het personage een geheim
koestert, en de toeschouwer als enige in dit geheim gekend wordt, kan er sprake zijn
van identificatie. Het personage (en zelfs: de mens) ontleent volgens Otten zijn
wezenlijke aard aan dat wat hij verzwijgt: ‘Datgene wat wij “identiteit” noemen is
misschien wel wat we verborgen willen houden. Drama is daarom zo vitaal voor ons
zelfbewustzijn, omdat het ons iets leert van hoe anderen zich op eenzelfde geheim
drijvend houden.’ (p. 87).
Een ander, veel subjectiever criterium is dat van het ‘onbesliste nabeeld’. Met een
haast drammerige regelmaat benadrukt Otten in Het museum van licht dat alleen die
films werkelijk belangwekkend zijn ‘die beelden in mijn geheugen nalaten die zich
gaan gedragen als onwillekeurige, futiele herinneringen van het type dat je kantelend
uit een dommel doet schieten.’ Deze beelden moeten het vermogen hebben om,
‘ondanks het feit dat ze onthouden zijn, ongrijpbaar te blijven. Ze moeten een
betekenis hebben (anders waren ze niet in je geheugen blijven haken), maar die
betekenis ontschiet je zodra je haar wilt toekennen.’ (p. 75). Het zijn de kleine,
nauwelijks waarneembare beelden die Otten uiteindelijk het meest bekoren: ‘De
beelden der beelden - ze zijn datgene wat zich aan je blik onttrekt. Ze drongen toen
je keek niet echt tot je door en nu, na afloop, bestaan ze alleen op het moment dat je
woorden voor ze vindt.’ (p. 77).
Er moet, zo concludeert Otten in zijn essay over L'argent van Robert Bresson,
zoiets als een ‘geestesoog’ bestaan: uiteindelijk kijkt men niet met de ogen, maar
met een soort verinnerlijkte camera. De eigenlijke voorstelling begint ná de aftiteling:
‘op een scherm dat zich binnenshoofds bevindt’ (p. 118-119) wordt een innerlijk
(na-)beeld geprojecteerd. Het is dít beeld - en niet het met de ogen waargenomen
tafereel - dat men zich later herinnert: in het bewustzijn wordt een beeld met een
strikt persoonlijke betekenis gevormd. Uiteraard hebben niet alle films een dergelijke
nawerking; vele trekken aan het oog voorbij zonder ook maar enige indruk achter te
laten. Voor Otten zijn zulke films niet meer dan een aan videoclips verwant
‘vlekkenspel’: zij voeden het geestesoog niet, en leveren geen exclusieve ervaring
op. En daar gaat het (bij films, in het leven, volgens Otten) misschien toch om: ‘om
als enige iets gezien te hebben: de film die van niemand is.’ (p. 151).
Film en literatuur, kijken en lezen, komen hier - hoe verschil-
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lend ook - weer dicht bij elkaar: ‘het’ gebeurt immers niet op het doek, maar in de
eigen voorstelling. Uiteindelijk, zo meent Otten, ‘is ook een film iets wat je leest,
want als hij werkelijk de moeite van het onthouden waard is dan verzwijgt hij als
het er op aan komt zijn beelden en laat hij je gissen naar de film die eigenlijk
opgenomen had moeten zijn.’ (p. 65-66). Belangrijker dan ‘de huid en het vlees’ zelf
is de invloed ervan op het bewustzijn: filmbeelden kunnen een aanzet geven tot een
unieke ‘one-man-show’.
Het museum van licht vertelt meer over Ottens manier van kijken en denken dan over
de grote filmklassieken - de essays bevatten veel vingerwijzingen voor ander werk
van de auteur. In I (1992), de roman die dit jaar voor de AKO-prijs werd genomineerd,
heeft Otten zijn ideeën over film en kijken op verschillende manieren verwerkt.
Recensenten wezen er al op dat bijna alle belangrijke personages in de roman ‘iets’
met hun ogen hebben: hoofdpersoon Lex is ongehoord scheel; Susan, zijn ‘wijdogige’
vrouw, valt op haar stuitje en wordt blind; Lex' minnares Joan loenst en Violet, de
boezemvriendin van Susan, gaat naar een chirurg voor een plastische ingreep aan
haar oogleden. Alleen Victor Rozemond, de cynische en scherpzinnige essayist,
scenario-schrijver en filmkenner, valt op door een ander uiterlijk kenmerk: hij heeft
‘lange, peuzelende handen’ en is buitensporig behaard.
Het is Rozemond die Ottens gedachtengoed, zoals verwoord in Het museum van
licht, in de roman het letterlijkst verkondigt. Zo leert hij (de dan nog heel jonge) Lex
tijdens een cursus scenarioschrijven de waarde van het geheim: ‘Mensen komen pas
tot leven als ze iets verbergen (...]. Geef een mens een verlangen dat hij geheim wil
houden, en hij wordt een maker, de schepper van zijn eigen leven.’ (p. 20). En dat
is wat Lex graag wil zijn: iemand die iets schept, die zijn eigen bestaan regisseert.
Als filmcriticus voelt hij zich later toch enigszins mislukt: in plaats van zelf beelden
te creëren, reageert hij slechts op dat wat al ‘in de montage van andermans fictie
gevangen [is]’. De jonge, loensende Joan speelt Lex een troef in handen: hij begint
- voor iedereen verborgen - een verhouding met haar en krijgt zo de kans zijn leven
daadwerkelijk te ensceneren. Zijn liefde voor haar is een ‘liefde als een voornemen,
een vorm, een beraming’ - het geeft Lex de illusie dat hij boven alles verheven is,
dat hij greep heeft op zijn eigen bestaan.
De wijde blik is zo opgebouwd dat de lezer ‘de beweging het personage in’ wel
móet maken: Lex, die in de roman voortdurend aan het woord is, houdt zijn
verhouding voor zijn blinde vrouw Susan geheim. De lezer, hiervan wel op de hoogte,
is bijna medeplichtig; hij raakt betrokken bij een samenzwering, en wil de afloop in
elk geval kennen. Dat Susan uiteindelijk zélf een geheim blijkt te koesteren, is een
van de (vele!) sterke punten van deze prachtig geconstrueerde roman.1. Niet alleen
Lex, maar ook de lezer voelt zich bedrogen.
Otten belicht in De wijde blik een aantal manieren van kijken. Joan kijkt als een
tekenaar, ‘als kon ze met een veegje van haar vinger nog iets aan het beeld van mij
vervolmaken.’ (p. 48). Zij fixeert haar object in uiterste concentratie en tracht het
zich zo eigen te
1.

Niets is vervelender dan iemand die een ‘plot’ van film of boek verraadt. Wie Susans geheim
wil kennen, zij verwezen naar De wijde blik.
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maken. Voor Lex is kijken een passieve ervaring, meer een soort ‘filmkijken’, ‘zoiets
als vissen, bijna doezelend, een beeldenstroom voorbij zien stromen en plotseling
getroffen worden [...].’ (p. 59). Blinde Susan heeft nog slechts een naar binnen
gekeerde blik: haar resten de beelden van haar geheugen. Samen met Lex tracht zij
zich de Laatste Beelden van voor haar verblinding te herinneren, in de hoop dat haar
geestesoog zo lenig blijft. Speciaal voor haar start Lex zelfs een rubriek Oud Licht,
waarin hij alleen oude, ooit door Susan bekeken films bespreekt. Al gauw blijkt
echter dat de duisternis waarin Susan beland is, ook binnenshoofds is ingetreden.
Niet gevoed door beelden raakt het geestesoog langzaam maar zeker vertroebeld.
Voor Lex, die heilig gelooft in Rozemonds credo ‘ik ben wat ik zie’, is Susans
blinde wereld aanvankelijk onbegrijpelijk en angstaanjagend. Geleidelijk aan realiseert
hij zich echter dat het gehoor, de reuk en de tastzin de functie van de ogen kunnen
overnemen: ‘Plotseling zag ik dat het gebruik van haar andere zintuigen haar van
gedaante zou doen wisselen, dat haar wijze van ervaren een nieuwe Susan zou
creëren.’ (p. 137). Susans wereld is ‘nevenschikkend’ geworden: wat zij voorheen
kon overzien met één wijde blik, moet nu worden opgebouwd uit losse elementen.
Haar bewustzijn wordt niet langer door beelden, maar door geuren, geluiden en
tastbare dingen gevuld.
Dankzij haar handicap heeft Susan zelfs een grote voorsprong op Lex: omdat zij
niet meer kan zien en haar geheugen geen beelden bewaart, kan zij haar belevenissen
niet voortdurend toetsen aan de buitenwereld. Haar ervaringen zijn nieuw en
‘eerstehands’: fantasie en verwezenlijking, lust en bevrediging vallen volkomen
samen. ‘Ben blinde is de laatste argeloze op onze van beelden vergeven aarde’, zo
merkt Rozemond op. Lex, ziende en dus niet argeloos, ervaart de beelden die hem
dagelijks overstelpen soms als ballast: filmscènes staan tussen hem en zijn gevoelens
in. Wanneer Joan hem, verkleed als hoer, op een veerpont ter wille is, voelt hij pas
op weg naar huis echte opwinding: ‘Het was duidelijk dat de echt gebeurde scène
weer tot een fantasie moest worden omgedacht wilde hij even opwindend worden
als hij had zullen zijn.’ (p. 93-94). Hij ondervindt aan den lijve wat Rozemond aan
het begin van de roman doceert: ‘De ervaring van het beeld gaat voor de ervaring
van de werkelijkheid uit. Iemand van na de oorlog beleeft meer terwijl hij kijkt dan
terwijl hij leeft.’ (p. 17). Gebeurtenissen in het echte leven krijgen voor Lex pas
daadwerkelijk betekenis wanneer hij ze ‘omdenkt’ tot (film-)beeld, tot iets waarnaar
hij kan kijken.2.
De werking van het bewustzijn speelt ook in Ottens prozadebuut Een man van horen
zeggen (1984) een belangrijke rol. Hoofdpersoon is Legrand, een pianist die door
een verkeersongeluk om het leven is gekomen. In de novelle doet hij verslag van
zijn postume bestaan, dat gebaseerd is op de herinneringen van zijn nabestaanden:
‘Uiteindelijk word je beperkt tot de bewustzijnen van degenen wier omgang met je
nagedachtenis nog pijn veroorzaakt, of woede, of - zeldzaamheid - verdriet.’ (p.
10-11). Hoewel Otten deze opzet niet erg consequent heeft uitgevoerd - over Legrand

2.

In zijn essay Denken is een lust komt Otten tot een vergelijkbare conclusie: ‘[...] niet de
opwinding is opwindend, maar het kijken ernaar.’ (p. 35).
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komt men uiteindelijk veel meer te weten dan wat zijn nabestaanden zich over hem
herinneren - bevat Een man van horen zeggen toch een paar aardige observaties. Als
Legrands ex-vrouw Olga om hem huilt, dan is zijn aanwezigheid ‘zonderling zacht
en vloeibaar’ (p. 41). In het bewustzijn van zijn minnares bevindt Legrand zich
meestal ‘terzijde van een hoofdgedachte, waar ik een vaag schijnsel werp, net als de
ster die pas zichtbaar wordt wanneer ernaast wordt gekeken.’ (p. 28). Een man van
horen zeggen kan voor een deel worden beschouwd als een soort voorstudie: in Het
museum van licht en De wijde blik wordt het omvangrijke gebied van het menselijk
bewustzijn verder geëxploreerd.
Otten vraagt zich in de inleiding van Het museum van licht af hoe ‘gefilmde en
getelevisioneerde beelden op mij inwerken. Ik begreep dat er zoiets bestaat als een
beeldhuishouding en dat die in onze samenleving op zeer jonge leeftijd wordt
aangemaakt, om nooit meer tot stilstand te komen.’ (p. 9). Voor Otten is de
beeldenvloed, waaraan de naoorlogse, met televisie en film opgegroeide generatie
zich gedachtenloos onderwerpt, een bron van grote verwondering. Deze verwondering
weet hij zuiver en beeldend te verwoorden: Het museum van licht en De wijde blik
zijn prachtige ‘eyeopeners’.
Iris Pronk studeerde Nederlandse Letterkunde aan de universiteit van
Utrecht. Momenteel is zij werkzaam bij de Stichting Literaire Activiteiten
Utrecht. Zij publiceerde over Couperus, Zwagerman en Springer.
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(Z)Onder Woorden
Notities over poëzie en visualisering
Dirk de Geest
Een themanummer over literatuur, media en medialisering kan bezwaarlijk
voorbijgaan aan de specificiteit van het literaire medium zelf en de daaruit
voortvloeiende consequenties voor het omgaan met (lezen, analyseren, interpreteren...
van) literaire teksten. In wat volgt wil ik daarom enkele elementen aandragen voor
een studie van wat ik gemakshalve ‘visualisering’ en ‘scripturalisering’ noem, de
bijzondere uitdrukkingswijzen waardoor (hoofdzakelijk) poëtische uitingen worden
gestructureerd. Het betreft hier met name een cruciale, maar uiterst complexe materie
die in ons taalgebied - in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk en Italië - tot dusver
vrij weinig aandacht heeft gekregen.
(Z)Onder Woorden: de schijnbare eenvoud van de titel verraadt op symptomatische
wijze reeds iets van het problematische onderwerp. ‘Iets onder woorden brengen’
betekent zoveel als ‘in staat zijn adequaat te spreken’. Blijkbaar gaan taalgebruikers
er van uit dat de gedachten als het ware voorafgaan aan het eigenlijke spreken.
Woorden zijn een soort van verpakkingsmateriaal voor ideeën, en poëzie is in die
optiek dan een elegante geschenkverpakking. De dichter heeft zijn ‘boodschap’ op
artistieke wijze verwoord, en de lezer legt, in zijn proces van decodering, netjes die
betekenissen opnieuw bloot. Door die ogenschijnlijke symmetrie van de processen
van codering (vanwege de zender) en de decodering (vanwege de ontvanger) wordt
trouwens duidelijk hoe ideeën niet enkel voorafgaan aan, maar uiteindelijk ook
prioritair geacht worden ten opzichte van de woorden. Het ideaal zou, anders gezegd,
een soort van telepathische vorm van communicatie zijn, van ziel tot ziel, ‘zonder
woorden’.
De gemiddelde poëzielezer is inderdaad niet meteen uit op de gesofisticeerde
visuele vormgeving van een gedicht, ook al wordt hij allicht door die ‘aantrekkelijke’
verschijningswijze geappelleerd en functioneert de visuele structuur als het meest
opmerkelijke en ondubbelzinnige signaal voor de ‘poëtische bedoeling’ van een
tekst. Integendeel, waar het uiteindelijk om gaat zijn de betekenissen die ‘onder’ de
keten van woorden schuilgaan, de wijze waarop een intiem gesprek tot stand komt
tussen de dichter en lezer. Bij dat proces van zingeving fungeert de tekst zelf
overwegend als een noodzakelijke, maar geenszins onproblematische tussenschakel.
Poëzie die te toegankelijk en te weinig weerbarstig is, wordt weliswaar afgewezen
als ‘clichématig’ of ‘banaal’, maar omgekeerd worden teksten die hinderlijk opzichtig
de aandacht op hun eigen uitdrukkingswijze vestigen evenzeer gebrandmerkt als
‘formalistisch’ of ‘maniëristisch’.
Lijnrecht tegenover die gangbare, hermeneutisch-begrijpende
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opvatting staat nochtans het gegeven dat gedichten, zeker in onze tegenwoordige
schriftelijke literaire cultuur, essentieel gedragen worden door een materialiteit van
gedrukte of eventueel geschreven lettertekens. De toenemende medialisering heeft
tot dusver niets wezenlijks veranderd aan die (weliswaar selectieve) waardering voor
het artistieke schrift. Hoewel, het valt op hoe de avondsluitende rubriek ‘Coda’ op
de Nederlandstalige Belgische televisie van verpakking is veranderd; waar vroeger
een gedicht ofscreen werd gedeclameerd terwijl de regels ervan traag en plechtstatig
over het scherm rolden, komt tegenwoordig de Coda-dichter zelf in beeld om zijn
eigen poëzie voor te lezen. Poëzie wordt in die optiek geïdentificeerd met datgene
wat de dichter onhandig uitspreekt, de taal die hij als spreker assumeert.
Nochtans is het zo dat het gros van de recente poëzieproduktie niet adequaat
begrepen kan worden zonder rekening te houden met de schriftelijke, letterlijke
materiële verschijningsvorm ervan. Het is in dat opzicht geen toeval dat zelfs de
meest fervente ‘orale’ of ‘performer’-dichters uiteindelijk er naar streven hun artistieke
produkten in een gekalligrafeerde of zorgvuldig gedrukte voren te doen verschijnen
en functioneren.

Daarnaast stelt men vast dat een groeiend aantal dichters - gesteund door uitgevers
en typografen - zich gaandeweg meer en meer hebben toegelegd op de doelbewuste
exploratie van die eigen poëtische identiteit, die onherleidbare dubbelheid van taal
en schrift die men nog het best kan samenballen onder de technische noemer
‘scripturaliteit’.
Aanvankelijk vervulde die visuele structuur van een gedicht hoofdzakelijk een
soort van weerspiegelende functie, aangezien de poëzietekst auditief gestructureerd
was, via het gebruik van metrum en eindrijm. Met het geleidelijkaan achterwege
laten van die auditieve geheugensteuntjes zijn evenwel nieuwe mogelijkheden ontstaan
om te experimenteren met de optische vormgeving van het vers, via ingenieuze
enjambementen (verspringingen van de zinsbouw over de lijn- en strofegrenzen
heen), een functioneel gebruik van diverse lettertypen, of zelfs door figuurgedichten
(teksten in de vorm van bepaalde objecten) te ontwerpen.
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Algemeen gesproken resulteert zo een intense wisselwerking tussen de (veelal)
zwarte lettertekens enerzijds en het omringende wit van de bladzijde anderzijds in
een zekere verruimtelijking van het vers. Het typografische versregeleinde legt de
lectuur als het ware voor een ogenblik stil, en zorgt zo voor een specifieke
segmentering en ritmering van het leesproces; de lezer gaat op zoek naar ruimere
woord- en zinsverbanden, zowel steunend op als zich afzettend tegen de grenzen van
de bladspiegel. Daarenboven wordt, door die visualiserende aandacht, ruimte
geschapen voor allerlei bijkomende effecten: parallellismen, kruisverbanden,
kringstructuren of spiegelrelaties... Men hoeft er maar het werk op na te slaan van
zo uiteenlopende dichters als Claus, Lucebert, Korteweg, Bernlef, Kouwenaar,
Kopland of Faverey, om te zien hoezeer een ‘optische’ lectuur zich inschrijft in de
‘gewone’ syntactische lectuur.
Die zowel opschortende als verbindende functies laten zich met name goed
illustreren aan de hand van de experimentele gedich-
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ten (al zou om het even welk vers van Kopland hier even goede diensten kunnen
bewijzen). Zeker wanneer leestekens en hoofdletters als gangbare structuurprincipes
achterwege blijven, wordt van de lezer gevraagd dat hij zijn eigen interpunctie in de
lectuur aanbrengt, met inbegrip van de daarmee inherent verbonden onzekerheden,
dubbelzinnigheden en (tegenstrijdige) betekeniseffecten. Een typerend voorbeeld
van dat complexe proces van interpungering bieden de aanvangsregels van het gedicht
‘Het uiterlijk behang’ van Hans Lodeizen:
en nu ben ik weer
alleen nu ben ik het
weer vergeten zo zal ik
op het strand spoelen
even uitspreiden en dan
weer teruglopen in de zee,
de wiegende horizon.

Het eerste effect van een dergelijke regelstructuur is allicht een zekere ontregeling;
wie deze verzen hardop leest, merkt meteen hoe hij gedwongen wordt tot aarzelingen,
terugkoppelingen en zelfcorrecties. Het lijdt echter geen twijfel dat die ontregeling
tijdens het lezen vrijwel meteen wordt genormaliseerd, doordat de lezer zelf
stilzwijgend zijn interpunctie, en bijgevolg ook zijn interpretatie, aanbrengt. Toch
blijkt dan nog de weerbarstigheid bestaan. Enerzijds zijn alle leesvoorstellen extern
ten opzichte van de poëtische tekst zelf, anderzijds vertonen ze noodgedwongen een
voorlopig en gedeeltelijk karakter, aangezien ze de gedrukte tekst niet definitief
wijzigen. De taal van de dichter weigert zich zonder meer tot een soort van
welomschreven ‘vaste’ betekenis te laten reduceren, verzet zich door zijn materialiteit
tegen de illusie van een begrijpelijke transparantie. Het gevolg is een veelheid aan
fragmentaire interpretaties. Men leest vermoedelijk ‘En nu ben ik weer alleen.’, maar
tegelijk staat er onmiskenbaar ook de existentiële uitspraak ‘En nu ben ik weer’, en
daarenboven onderstreept het aanvangswoord ‘en’ (zonder hoofdletter) hoezeer de
tekst bruusk binnendringt in een ruimere monoloog. Het resultaat van die ‘open’
aandacht, is een lezen dat zichzelf steeds verder prolifereert en profileert, en zich
terzelfde tijd uitzaait in een wilde woeker, zich tegelijk vindt en (in dat vinden zelf
reeds) onherroepelijk verliest...
Mogelijk klinkt het voorgaande te radicaal, en heeft die scripturalisering in een aantal
gevallen een louter ornamentele functie. Fraaie bibliofiele uitgaven maken inderdaad
gebruik van uiteenlopende lettertypen, formaten en kleuren, papiersoorten... in de
hoop de literaire tekst in kwestie ook als object zo aantrekkelijk en zo kostbaar
mogelijk vorm te geven. Maar anderzijds kan men er niet omheen dat een aantal
dichters - en beslist niet de minsten - de scripturale mogelijkheden die poëzie hen
biedt bewust aanwenden in het licht van hun poëticale visie. Van Ostaijens Bezette
stad zou nooit dezelfde bevreemdende intensiteit bezitten zonder die veelheid aan
lettertypen en de grafische versplintering daarvan
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over het gehele blad. Precies die vormgeving onderstreept op onoverkomelijke wijze
de problematiek van de tekst: de verwarring, de veelheid aan nauwelijks te structureren
indrukken en stemmen die van overal op de persoonlijkheid van de ik-verteller
aanwervelen, het dreigende verlies van de ik in die omvattende discursieve orde...
Het lijkt mij trouwens geen toeval dat net enkele dichters van de ‘Maximalen’ in
hun werk gelijkaardige visuele principes proberen te hanteren. Enerzijds proberen
vooral zij de visuele en mediatieke tendensen van de postmoderne cultuur te integreren
in hun poëtica. Anderzijds kan men moeilijk voorbijgaan aan het feit dat zowel hun
programma als de voorlopige realisatie daarvan erg expressionistisch aandoen. De
Vlaming Johan Joos - die ook als performer krijsend en hysterisch een zekere reputatie
heeft verworven - drukt zijn gedichten nadrukkelijk af als een soort van graffiti, op
een gewild-grijze achtergrond. Zijn poëzie vormt zo een expressieve, momentale
uiting, vergelijkbaar met de Feesten van angst en pijn van Van Ostaijen. En Bart
Brey neemt in zijn jongste bundel, Ademsprong (1993), bewust zijn toevlucht tot de
ritmische typografie om zijn schriftuur een intensere dimensie te geven.
Nog een stap verder in die evolutie naar visualisering van de poëzie vormen de
uitingen van de zogenaamde ‘concreet-visuele’ poëzie, die in ons taalgebied nauw
verbonden is met de naam van Paul de Vree. Verwierf Van Ostaijen bij opeenvolgende
generaties van schoolgaande jongeren een onsterfelijke faam met zijn ‘Huldegedicht
aan Singer’, dan is de wijze waarop De Vree dezelfde naaimachine laat transformeren
tot de naam van de roemruchte Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken
Kissinger (een kus van Singer?) al even opmerkelijk. Het gedicht valt hier integraal
samen met zijn visuele vormgeving. Van Mark Insingel kennen wij zijn grote
opgeblazen ‘ik’, tot stand gebracht door wel honderd keer ‘men’ in het klein af te
drukken; omgekeerd is er dan ook weer een monumentale ‘men’ die is opgebouwd
door honderden ‘ik’-jes. Op die manier wordt de problematiek van individu en massa,
persoonlijkheid en verstikkende anonimiteit, letterlijk in beeld gebracht, eerder dan
er zomaar over te filosoferen of te dichten. Adriaan de Roover gaat trouwens nog
een stap verder door zijn verzen in een nadrukkelijk, nog moeilijk oncijferbaar
handschrift - geïnspireerd door de ‘logogrammen’ van Cobra-kunstenaar Dotremont
- te schilderen op doek. Daardoor primeert, om zo te zeggen, de plastische dimensie
op de taligheid van de poëzie.
Veel besluiten laten de voorgaande, bij elkaar gesprokkelde opmerkingen en
voorbeelden niet toe. Alleen dit: hopelijk vormen ze een geschikte aanleiding om
poëzie niet enkel overhaast te lezen als een syntactische en/of semantische structuur
- al is de ontcijfering daarvan vaak al problematisch genoeg! - maar evenzeer een
vers te zien als een constructie van woorden op een blad papier. Met andere woorden,
de versvorm niet als een lichaam dat extern zou zijn ten opzichte van de betekenissen.
Heb ik trouwens een lichaam of ben ik een lichaam?
Dirk de Geest (1957) is verbonden als Bevoegdverklaard Navorser van
het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek aan de afdeling
Nederlandse literatuur van de K.U. Leuven. Hij promoveerde op een studie
over een gedicht van Hugo Claus en schreef ondermeer, samen met Hugo
Brems, een driedelige geschiedenis van de naoorlogse poëzie in
Vlaanderen.
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Rijksuniversiteit te Utrecht Bureau Studium Generale

Massa- en elitecultuur
In het najaar van 1993 organiseert het Bureau Studium Generale van de
Universiteit Utrecht een lezingenreeks onder de naam ‘Massa- en
elitecultuur’. Het betreft een lezingenreeks waarin de spanningen tussen
elite- en massacultuur in de twintigste eeuw in grote lijnen uiteengezet
gaan worden. Daarbij is het de bedoeling dat een zo breed mogelijk scala
aan culturele disciplines aan bod komt.
De reeks zal bestaan uit een serie van negen lezingen, waarvan de eerste
zal plaatsvinden op maandag 4 oktober 1993. Binnen deze negen lezingen
is de volgende tweedeling aangebracht: het eerste deel (drie lezingen) dat
een inleidend karakter zal dragen, en het tweede deel (zes lezingen) waarin
de diverse disciplines aan bod zullen komen.
4 oktober

Algemene inleiding: een historisch
overzicht van de maatschappelijke
ontwikkelingen in Nederland vanaf
ruwweg het midden van de vorige eeuw,
met de nadruk op de opkomst van de
massa-maatschappij. (Prof. dr. K. van
Berkel, geschiedenis R.U.G.)

11 oktober

Cultuurpessimisme van de elite: over
de tegenstanders van de moderne
westerse samenleving, met aandacht voor
ondermeer Nederlandse critici als Ter
Braak en Marsman. (dr. F. Ruiter, R.U.
Leiden)

18 oktober

Voorstanders van de
massa-maatschappij: waarin de
gangbare kritiek van cutuurhistorici op
de opkomst van de massa-maatschappij
weerlegd zal worden. Hierin zal aandacht
worden geschonken aan het interbellum
en de daarbij behorende angst voor de
opkomst van de barbaren. De laatste
decennia worden eveneens behandeld,
waarin de angst voor het einde van het
denken van belang is. (dr. R. Boomkens)
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25 oktober

De massa in de Nederlandse literatuur:
de literaire popart in de jaren '70 in
Nederland en de tegenstanders daarvan.
(dr. W. Smulders, Nederlands Universiteit
Utrecht).

1 november

Opkomst en verwerking van de
massacultuur in de muziek: de
spanningen (kloof) tussen de popcultuur
van de massa en de hedendaagse
(klassieke) muziek. (drs. F. van Rossem,
musicoloog)

8 november

Opkomst en verwerking van de
massacultuur in de beeldende kunst:
fenomenen als Jeff Koons en Keith
Haring en hun rol in de hedendaagse
kunst (J. Leering)

15 november

Massa- en elitefilm. Over de invulling
van deze lezing wordt nog overlegd met
filmtheater 't Hoogt.

22 november

De massa en de media: over de debatten
die in de Verenigde Staten en Europa
ontstonden naar aanleiding van de
opkomst van de televisie. (dr. M. van
Rossem, geschiedenis Universiteit
Utrecht)

29 november

Emotionele televisie: over de opkomst
van televisieprogramma's (All you need
is love, Lief en Leed etc.), waarin mensen
vrijwillig hun hele emotionele hebben en
houden aan een massapubliek prijs geven.
Is dit een verantwoorde
programmaformule, of is hier sprake van
een verachtelijke vorm van voyeurisme.
(drs. C. Rohde)

De lezingenreeks vindt plaats in filmtheater 't Hoogt en wordt gekoppeld
aan een filmreeks met hetzelfde onderwerp: na afloop van de lezing zal
in dezelfde zaal een film vertoond worden.
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recensies
‘In de mist van het schimmenrijk’
Boek voor de instabiele media/Book for the unstable media. [Onder redactie
van] Alex Adriaansens [e.a.]. Den Bosch: Stichting V2, 1992.
Video, compact disk, personal computer en fax; het zijn enkele voorbeelden van
bijna niet meer weg te denken fenomenen die de wetenschap en de techniek van de
westerse, kapitalistische samenleving de afgelopen decennia hebben voortgebracht.
De consument lijkt op het eerste gezicht bij al deze nieuwe ontwikkelingen alleen
maar wel te varen. En ook de hedendaagse kunst schijnt de nieuwe ‘ongekende’
mogelijkheden, die haar in dit ‘elektronische’ tijdperk worden geboden, als ware
zegeningen te aanvaarden. De immense mogelijkheden die de elektronica immers
biedt om de werkelijkheid zo getrouw mogelijk weer te geven (of om daar nu juist
minutieus van af te wijken), en in het bijzonder om de perceptie van de uitgebeelde
werkelijkheid voor de toeschouwer naar believen te kunnen variëren en manipuleren,
zouden toch niet anders dan als buitengewoon stimulerend kunnen worden beschouwd.
De filmindustrie (van Hollywood) - als men die ook een leverancier van kunst mag
noemen - heeft voor het scheppen van een ‘virtual reality’ of een ‘real illusion’ in
ieder geval dankbaar van die technieken geprofiteerd.
Maar ondanks deze in korte tijd welhaast vanzelfsprekend geworden
verworvenheden kunnen natuurlijk net zo goed ook de nodige vraagtekens bij de
nieuwe technologie worden geplaatst. De kwestie van de bereikbaarheid daarvan
voor slechts enkelen onder ons op aarde is al iets wat snel bij me opkomt. Maar even
afgezien van de relevantie van mogelijk door mij te opperen bedenkingen over de
schaduwzijde van de nieuwe technologie lijkt het veel interessanter om na te gaan
of, en zo ja, in welke mate dan, deze mogelijke bedenkingen in enigerlei mate bij
(geëngageerde) kunstenaars aanwezig zijn. Wat is nu in werkelijkheid de positie van
de moderne kunstenaar tegenover alle technologische innovatie? Staat die inderdaad
te juichen bij alles wat plotseling mogelijk is geworden, zoals ik hierboven even
veronderstelde, of doet die dat juist in het geheel niet? Kan een kunst, die de pretentie
heeft kritisch op ontwikkelingen in de maatschappij te reageren, wel zonder meer
overgaan op het louter toepassen van de nieuwe technische mogelijkheden? Dient
adaptatie daarvan in de moderne, kritische kunst niet tenminste vergezeld te gaan
van een grondige (her)bezinning op de rol van de techniek daarin? Hoe zal de kunst
zich verder moeten opstellen tegenover het (vaak verwrongen) beeld van de
werkelijkheid dat zich door de technologie aan de mens heeft opgedrongen?
Het zijn allemaal interessante kwesties waarover ook de Stichting V2 zich
aangesproken zou kunnen voelen. Stichting V2 is een in 1981 opgericht
kunstenaarsinitiatief dat zich bezighoudt met de presentatie en produktie van
mediakunst, onafhankelijke uitgaven op dat terrein distribueert en jaarlijks een
‘Manifestatie voor de instabiele media’ organiseert. Het collectief dat een zogenaamd
interactieve mediakunst zegt voor te staan, dat wil zeggen een kunst waarbij het
publiek het resultaat mede bepaalt - en wel in een actievere zin dan de toeschouwer
die bij een traditionele voorstelling van het treurspel ‘Gijsbrecht van Aemstel’ zijn
stoel verschuift, waardoor het perspectief op het podium en in principe dus ook het
resultaat (mee)verandert - probeert immers gebruik te maken van de nieuw
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aangeleverde technologieën, maar wenst dat zeker niet kritiekloos te doen. De
aanname dat de kunst zichzelf buiten de actuele ontwikkelingen had geplaatst en
stilzwijgend slechts nog naar haar eigen normen en waarden dreigde te verwijzen en dat zijn dan de normen en waarden van een lang voorbije tijd, nog van voor de
19-eeuwse industriële revolutie zelfs - was indertijd een van de redenen geweest
voor de oprichting van V2.
Bewustwording van en reflectie op maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen; daarvan dient de kunst in de optiek van V2 voor bestemd te zijn.
Daar zou ook het mooi uitgegeven Boek voor de instabiele media, met de tekst zowel
in het Engels als in het Nederlands, de directe neerslag van moeten vormen. Na een
inleiding van V2 volgen in het boek negen bijdragen van beeldend kunstenaars en
filosofen die zich met mediakunst bezighouden. En in bijna alle beschouwingen
wordt inderdaad ook wel op de een of andere wij-
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ze de problematische verhouding van de kunst met de door de technologie
gedomineerde wereld aangesneden, al ontgaat de samenhang binnen en tussen de
verschillende teksten mij eerlijk gezegd volledig, zo die er overigens al in is
aangebracht, en overtuigen de sporadisch wel helder geformuleerde stellingnamen
mij in het geheel niet.
Door dat totale gebrek aan coherentie is het onzeker welke visie de teksten nu
eigenlijk moeten uitdragen. Willen zij het onvermogen van de kunst demonstreren,
tenminste van de kunst die gelieerd is aan of verwant is met die van V2, om tot een
werkelijk antwoord op het ‘postmodern tijdsgewricht’ te komen? Ik zou het werkelijk
niet weten. Hebben de oriëntatie en de bezinning misschien enkel tot verwarring, tot
een crisis geleid? Zou het soms de bedoeling van V2 zijn dat ik als lezer het (weinig
zeggende) idee krijg dat elke hedendaagse kunstenaar tot zijn eigen strikt particuliere
reactie is gekomen, variërend van het accepteren van de hegemonie van de technologie
tot aan het verwerpen van de repressieve aspecten ervan toe? Het is heel goed
mogelijk, maar een dergelijke opzet komt zo in ieder geval niet erg uit de verf.
Zoals gezegd opent het boek met een inleiding van V2. Daarin worden de
ontstaansgeschiedenis en de doelstellingen van de organisatie geschetst, uitgaande
van de provocerende stelling dat de traditionele kunst op een dood spoor zit, omdat
ze de aansluiting met een dynamische, niet statische samenleving gemist heeft. Daar
valt misschien best wat voor te zeggen, alleen verzuimt V2 dat vervolgens zelf te
doen. Er is geen sprake van een nadere motivatie, geformuleerd in een heldere en
begrijpelijke taal en stevig onderbouwd met meer of minder voor discussie vatbare
argumenten. Het verband dat V2 tenslotte legt tussen de interactieve mediakunst en
het beperkte en eenzijdige beeld van de werkelijkheid, zoals dat ondermeer tijdens
de Golfoorlog door manipulatie van de massamedia aan ons werd opgedrongen, vind
ik niet meer dan gezocht en uiterst modieus. De inleiding heeft daardoor de status
gekregen van een mager, onduidelijk en dus onrijp politiek manifest.
Wat duidelijk nog veel storender is, is dat de negen in het boek opgenomen
beschouwingen geen andere introductie van V2 krijgen dan de hoop dat ze de discussie
zullen stimuleren - welke is die discussie eigenlijk, en in welke richting zou die dan
moeten gaan? - vooral ook omdat sommige afkomstig heten te zijn van in het
mediakunstcircuit ‘spraakmakende’ filosofen en kunstenaars als Peter Weibel, Kristine
Stiles, Eric Bolle en Gregory Whitehead. Betekent dit dat de keuze van de opgenomen
artikelen door de redactie afhankelijk is gesteld van het kennelijke gewicht dat de
betreffende scribenten in dat kunstcircuit hebben? Het beroep van V2 op de
gezaghebbendheid van deze filosofen en kunstenaars klemt des te meer, daar deze
teksten hebben geproduceerd waaraan door mij geen touw valt vast te knopen. Zo
komt een discussie natuurlijk niet van de grond; de lectuur ervan doet bij mij al gauw
het (kwaadaardige) vermoeden rijzen dat zij maar wat in het wilde weg beweren,
ofwel dat de brille van hun gedachtengang helaas in de onleesbare beschouwing
verloren is gegaan. Ik geef enige voorbeelden.
Geen moment wil ik twijfelen aan de door V2 geroemde eruditie van professor
Weibel, maar iemand anders zal me maar een keer het Rössler-covariantie-theorema
moeten komen uitleggen, want ik kom er aan de hand van zijn beschouwing gewoon
niet uit. Zinnen worden almaar op elkaar gestapeld, zonder dat ik daar het dwingende
verband tussen zie; sommige wekken daarbij zelfs de indruk tautologisch te zijn. Of
verbeeld ik me dat maar bij een formulering als deze: ‘De door computers gemaakte
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virtuele werelden zijn thans de beste modellen van deze nieuwe endofysica van de
ruimte, dat wil zeggen van de slechts waarnemerobjectieve elektronische wereld’
(67). Bij redeneringen als de volgende voel ik de grond volkomen onder mijn voeten
wegzakken: ‘De technische overwinning van ruimte en tijd betekent in de grond van
de zaak ook een overwinning van het gemis, de afwezigheid. De media worden tot
een tweede, virtueel lichaam, dat de mens nooit verlaat. Zolang de televisie aanstaat,
zolang een telefoon nog als tweede mond kan spreken, zolang kan de mens zijn
angsten evenals de vernietigende gevolgen van een denkbeeldig castratiecomplex
verdrijven’ (71). Wat Weibel hier allemaal mee wil zeggen; het blijft een volstrekt
raadsel. Vormen computers soms de beste remedie tegen de existentiële eenzaamheid
waarmee de moderne mens te kampen heeft? Is dat de leidende gedachte die ik achter
zijn beschouwing over ‘de nieuwe ruimte in het elektronische tijdperk’ moet zoeken?
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Het artikel van Kristina Stiles is al even ondoorgrondelijk. Haar ‘Aantekeningen bij
destructiekunst’ lijken niet meer dan een aaneenrijging van warrige en aanvechtbare
postulaten. Ze schrijft dat destructiekunst een zienswijze, een proces, een werkwijze
is, en ‘als zodanig zowel reactief als responsief te noemen; het is noch esthetiek,
noch methode, noch techniek’ (45). Tegelijkertijd zou destructiekunst een ethische
stellingname zijn en omvat het verschillende werkwijzen waarbij onderzoek gedaan
wordt naar de oorzaken van de ondergang van de terminale cultuur. Wat betekent
dit nu allemaal? Dergelijke omschrijvingen suggereren een richtingloze, chaotische
en psychotische creatieve reactie van de overlevende mens op de vernietiging binnen
de maatschappij. Maar van welke vernietiging precies spreekt ze? Wat bedoelt ze
met ‘de technologie en de psychodynamica van de feitelijke en de virtuele ondergang’
(45)? Heeft ze misschien een apocalyptisch visioen gehad waarover ik de
noodzakelijke voorlichting heb gemist? Ik begrijp er niets van.
Nuchter van toon is in ieder geval wel de beschouwing van Eric Bolle over
‘Asociale scenario's’. Hij stelt het probleem aan de orde dat het vroegere geloof aan
de gemeenschap, de sociale ideologie, niet langer strookt met de sociale realiteit. De
nieuwe media en de technologieën hebben een sociale crisis teweeg gebracht, die tot
een herijking van de aan de kunst ten grondslag liggende criteria zou moeten leiden.
Hij stelt het tot taak van de wijsbegeerte om de (beeldende) kunst daarbij behulpzaam
te zijn en V2 blijkt door opname van het artikel deze aangeboden filosofische bijstand
volgaarne te aanvaarden. Toch lijkt Bolle voorlopig niet veel meer te bieden dan een
weinig verhelderende bespreking van het gedachtengoed van Francesco Dal Co en
Jean-François Lyotard. Wat ik vervolgens niet scherp in het vizier krijg is of Bolle
in navolging van hen op zijn beurt wil pleiten voor de nuchtere acceptatie van de
techniek en het daarmee leren omgaan door de kunst. Dit dan teneinde blinde
uitlevering daaraan te voorkomen. Mocht die strekking inderdaad juist zijn, en het
zou globaal de beoogde visie voor V2 op de technische ontwikkelingen kunnen zijn,
dan is die andermaal gebrekkig, onduidelijk, te impliciet verwoord.
Ik wil niet helemaal in mineur afsluiten. In weerwil van mijn kritiek moet gezegd
worden dat het boek weldegelijk fraai is vormgegeven en verluchtigd is met veel
intrigerende illustraties en foto's, die alle een adequaat beeld lijken op te leveren van
nieuwe uitingen van (interactieve) mediakunst. Ze geven het boek uiteindelijk dan
toch enige coherentie die de teksten (tezamen) zo node ontbeert. Maar ja, een
sprekende vormgeving mag het collectief V2 ook wel worden toevertrouwd, al is
dat niet voldoende voor een prikkelend en interessant boek. Daarmee wordt ten
overvloede maar weer eens duidelijk hoezeer kunstzinnig, stijlvol typograferen en
uitgeven enerzijds en het schrijven en redigeren van begrijpelijk geschreven teksten
anderzijds twee totaal verschillende vaardigheden zijn. Het maken van een goed
geschreven (discussie uitlokkend) boek kan daarom maar beter niet (alleen) aan
(beeldende) kunstenaars worden overgelaten, enige uitzonderingen (als Jan Wolkers)
dan daargelaten. Want wat ze eventueel aan zinnigs of origineels te berde hadden
kunnen brengen, blijft voor mij nu ‘in de mist van het schimmenrijk’ verborgen.
Bernd Albers

Deels beelden grotendeels bekend
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T. van Deel: Als ik tekenen kon. Essays. Querido. 1992, f 39,90.
De nieuwe bundel met eerder verschenen opstellen van Van Deel, Als ik tekenen kon,
is geconcentreerd op de relatie tussen poëzie en beeldende kunst. In de eerste sectie
worden diverse bekende kunstobjecten, zoals Breughels ‘De val van Icarus’ en De
Braekeleers ‘De Teniersplaats te Antwerpen’ in hun relatie tot dichterlijke
beschrijvingen daarvan besproken. De tweede sectie van Als ik tekenen kon staat
geheel in het teken van Vestdijks verhouding tot de beeldende kunst in theorie en
praktijk. Het laatste gedeelte vormt een bonte verzameling van ‘heel verschillende
onderwerpen’ en heeft dus niets met de titel te maken. In deze derde sectie staan
overigens ook de aantrekkelijkste teksten.
Van Deel bezit de gave om op een persoonlijke en onproblematische wijze over
de zojuist aange-
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geven onderwerpen te schrijven. Dat heeft z'n voors en z'n tegens. Enerzijds voelt
men zich al snel thuis in de materie die hij in kaart brengt, anderzijds krijgt men al
snel de neiging om een boterham te gaan smeren. Het betreft hier de momenten
waarop Van Deel niet interpreteert, maar zeer uitvoerig beschrijft wat de lezer zelf
ook kan lezen. Dat ‘“wie/ ben je, wie ben je” [...] de slotwoorden’ van Koplands
gedicht ‘Schilderij’ zijn, was mij bijvoorbeeld al opgevallen (p.44). Van Deels
interpretaties zijn zò braaf, zò onmiskenbaar juist, dat de aanvankelijke bezorgdheid
van de lezer die door de tekst op de achterflap (‘Van Deel [laat] zien dat hij ook iets
van een beeldenstormer in zich heeft’) op haar hoede was, al snel verdwijnt.

Terwijl zijn persoonlijke aanpak (met name in het verhaal ‘De kouros van Naxos’)
beslist sympathiek aandoet, weet hij deze charme weer snel door clichés om zeep te
helpen: ‘Het hoeft dan ook niemand te verbazen dat Van Toom, die dus graag in
termen van beeldende kunst visualiseert en die gebruik maakt van de beeldende
werking van taal, nogal wat beeldgedichten heeft geschreven’ (p.49). Nog een: ‘Het
is in het algemeen trouwens zo dat Koolhaas' boeken sterke en onthoudbare beelden
in zich omdragen, die eenmaal gelezen niet meer weg zijn te denken.’ (p.176) Een
ander voorbeeld: ‘De ijver waarmee hij [Vestdijk, HvS] de bundel maakte, terwijl
hem voor de gelegenheid van het Rembrandtjaar 1956 maar om één gedicht was
gevraagd, verraadt wel hoezeer Vestdijk zich geïnspireerd kon voelen door beeldende
kunst, en door die van Rembrandt in het bijzonder’ (p.96). Het laatste citaat verraadt
overigens een onlogische gedachtengang, omdat de vervaardiging van de bundel ook
andere redenen of oorzaken gehad kan hebben.
Eenzelfde onbegrijpelijke gevolgtrekking kunnen we in het volgende citaat
vaststellen: ‘Het dreigt een gewoonte te worden om wat lacherig te doen over de
studie neerlandistiek en over degenen die Nederlands gestudeerd hebben. Ik ben zelf
zo'n neerlandicus en leid bovendien neerlandici op, dus [sic] voel ik mij geregeld
een nogal lachwekkend persoon, of laat ik zeggen: iemand om wie gelachen wordt.’
(p.187)
Dit citaat is overigens de aanzet tot het interessantste opstel uit Als ik tekenen kon:
‘Kritiek op de critici’, waarin Van Deel overtuigend de ‘lacherigheid’ rond de
Nederlandse letterkunde en de Literatuurwetenschap probeert te ontzenuwen. Terecht
hekelt Van Deel de gemakkelijke kritiek van Karel van het Reve (zoals geformuleerd
in zijn opstel Literatuurwetenschap: het raadsel der onleesbaarheid) en zijn napraters
door er op te wijzen dat waardeoordelen in de wetenschap geen dominante plaats
mogen innemen. Daarnaast weet hij de lezer er van te overtuigen, dat onwetenheid
van de criticus niet als een verheven vorm van authenticiteit bezien moet worden.
Aan de andere kant meen ik dat Van Deels bundel er weinig toe bijdraagt om de
studie van de Nederlandse literatuur serieuzer te gaan nemen. Natuurlijk mag men
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zijn essays niet als harde wetenschappelijke opstellen lezen: het zijn allereerst
aangename inleidingen op welgekozen onderwerpen. Die waarde mag men Als ik
tekenen kon niet ontzeggen. Toch denk ik dat hij door een wat diepere - laten we
ongenuanceerd zeggen - literatuurwetenschappelijke benadering zijn bundel wat
meer gehalte gegeven zou hebben. Telkens weer valt Van Deel terug op de biografie
van de auteur, de ontstaansgeschiedenis van de tekst en - wat nog meliger is - op
datgene wat de schrijver hem persoonlijk meegedeeld heeft. Kortom topics die
neerlandici al zo vaak en ten onrechte van stal gehaald hebben. Over de context van
het gedicht, de heersende ideologie, poëtica's en de filosofie van en over beeldende
kunst wordt nauwelijks gesproken in Als ik tekenen kon. Graag had ik gezien dat
Van Deel bijvoorbeeld drie pagina's puur citaat van een besproken dichter (p.61-63)
uit zijn
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bundel had geharkt en daarvoor in de plaats aandacht geschonken had aan de zojuist
genoemde zaken.
Het feit dat Van Deels boek grotendeels over het beeldgedicht gaat en dat hij
nergens ook maar een omschrijving van dit fenomeen geeft of naar secundair materiaal
verwijst, vind ik met het oog op de kritiek die ik formuleerde opvallend.
De bundel Als ik tekenen kon is aan de lacherigheid, die Van Deel in het opstel
‘Kritiek op de critici’ signaleert, ontsnapt. Als hij echter een onsje meer gegeven
had, zou hij de neerlandistiek een gezondere kleur gegeven hebben.
Hans van Stralen

Het Europese perspectief
Rob Kroes, De leegte van Amerika: Een massacultuur in de wereld.
Prometheus, f 29,90
Wanneer er over de ‘invloed van Amerika’ wordt geschreven, is de toon meestal
negatief. ‘Amerika’ wordt bij voorkeur gelijk gesteld aan oppervlakkigheid, massaliteit
en politiek conservatisme. ‘Amerika’ is een land met een cultureel
minderwaardigheidscomplex en met enige meewarigheid lacht Europa om het
vergeefse streven dat blijkt uit namen als New England; New Berlin; Verona,
Wisconsin; Athens, Georgia en Paris, Texas. Hendrik Marsman merkte al in de jaren
'30 begrijpend op dat alle belangrijke Amerikaanse schrijvers anti-Amerikaans zijn.
De titel van Rob Kroes' studie over Een massacultuur in de wereld speelt daar
handig op in. Naar aanleiding van de titel kan de bevooroordeelde lezer het stereotype
onmiddellijk zelf verder invullen. Maar De leegte van Amerika dient veel letterlijker
gelezen te worden: Amerika als tabula rasa.
De nieuwe bewoners van de nieuwe wereld begonnen met het rigoreus uitwissen
van de sporen van voorgangers en konden, geheel blanco, opnieuw beginnen.
Amerikaanse cultuur bestaat uit het langzaam invullen van een leegte, met elementen
ontleend aan zeer diverse culturen, gebaseerd op de zeer diverse achtergronden van
de immigranten. Amerika wist tradities uit: religieuze, culturele en ook sociale
tradities. Rangen en standen bestaan niet meer, alle verschillen worden verzoend in
de ‘melting pot’-cultuur, die idealiter plaats biedt aan iedereen. Het woord ‘leegte’
krijgt een positieve lading en de lezer wordt geconfronteerd met de eigen
vooroordelen: waarom zou een boek met de titel De leegte van Amerika; een
massacultuur in de wereld negatief getoonzet zijn?
Helaas is de titel zo ongeveer de enige vondst. Zo weet de auteur bijvoorbeeld niet
los te komen van het Europese perspectief, om zo op enigerlei wijze een vernieuwde
visie op Amerika te geven. Aan de pijnlijk slechte stijl wil ik niet te veel aandacht
besteden, maar toch wel enige: het boek is geschreven in een storend joviale
‘wij’-vorm, en er wordt geciteerd met een nonchalante maar mislukte vlotheid:
‘Baudrillard zegt het wat sjieker’; ‘Reyner Banham heeft ooit een aardig stuk
geschreven’; ‘De Tocqueville zou het antwoord wel weten’; ‘Een bekend voorbeeld
uit de jaren twintig is het boek van Adolf (toen kon die naam nog) Halfeld’ enzovoort.
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Kroes poogt met zijn studie de leemte op te vullen die er is in een eerlijke
berichtgeving over Amerikaanse cultuur en haar invloed. De opzet is pretentieus
genoeg: Kroes begint met Plato's beeld van ‘het westen als wil en voorstelling’ en
manoeuvreert via Dante naar Columbus. Maar de alomvattende opzet blijkt niet te
handhaven.
Het boek concentreert zich op politiek, film, reclame, muziek, media. Er wordt
veel aandacht besteed aan fotografie als een typisch Amerikaanse kunstvorm (maar
waarom interesseert Kroes zich aan het slot van dat hoofdstuk dan toch weer voor
de vraag of de fotografie ‘in Europese zin, highbrow-kunst is of niet’?) en er zijn
hoofdstukken over politieke retorica en over de invloed van de media in de
verslaggeving over de Vietnam-oorlog.
Maar zoals al uit Kroes' vraag over fotografie blijkt, komt hij niet los van het
Europese perspectief. Europa blijft, voor alles, de maatstaf. Wanneer Menno ter
Braaks essay ‘Waarom ik “Amerika” afwijs’ behandeld wordt, gebeurt dat op een
vergoelijkende toon: ‘[Ter Braak] wil ieder die zijn speciale sensitiviteit en
intellectuele onthechtheid deelt, erkennen als Europeaan, “ook al woont hij in Main
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Street”’, ergo: Ter Braak is niet anti-Amerikaans. Terwijl Ter Braak in feite beweert:
ik heb niets tegen Amerikanen, zolang ze zich maar als Europeaan gedragen.
Het vastklampen aan het oude, Europese perspectief heeft feitelijke fouten tot gevolg.
Zo beschrijft Kroes de relatieve humaniteit van de Spanjaarden ten opzichte van de
Indianen. Het is een verhaal dat al in de jaren '40 is ontkracht als de ‘mission myth’
door de historicus Carey McWilliams: ‘With the best theological intentions in the
world, the Fransiscan padres eliminated Indians with the effectiveness of Nazis
operating concentration camps.’
Het Europese perspectief wordt nog storender wanneer Kroes over muziek schrijft:
‘Europese muziekvormen, zoals de marsmuziek, Europese muziekinstrumenten,
Europese maatstaven over speelwijze en klankvorming, ondergingen verregaande
creolisering in de Amerikaanse muziekvorm bij uitstek: de jazz.’ Het is van een
onbegrijpelijke kortzichtigheid om jazz te omschrijven als ‘creolisering’ van Europese
muziek zonder ook maar te verwijzen naar het voor de zwarte muziek belangrijkste
continent: jazz is oorspronkelijk Afrikaanse muziek die in Amerika in contact kwam
met Europese elementen.
En ook wanneer hij over rap schrijft, slaat Kroes de plank lelijk mis. De enige
naam die hij noemt is die van RUN-DMC, die met de blanke rockband Aerosmith
hun ‘Walk This Way’ coverde. Een sympathiek voorbeeld van crossover-muziek,
zeker, maar nauwelijks een voorbeeld van rap als uiting van zwarte cultuur:
RUN-DMC behoort al sinds jaren tot de ‘mainstream’ van de rapmuziek. De
belangrijkste namen nu zijn de politiek veel extremer ‘gangsta-style rappers’ afkomstig
uit (South Central) Los Angeles: bijvoorbeeld Ice-T, Ice-Cube, N(iggers) W(ith)
A(ttitude). In hun muziek speelt geweld en (zwart) racisme een belangrijke rol, maar
Kroes ziet dat niet als sociale aanklacht, maar als zinloos nihilisme: ‘Sommige
rap-musici hebben in hun teksten een weg van racisme en seksisme ingeslagen, van
zo'n obsceniteit en nihilisme, dat ze niet bang hoeven te zijn op hun weg gevolgd te
worden.’
Het is opnieuw de kortzichtigheid die het gevolg is van een beperkt Europees
perspectief: het seksisme, racisme, nihilisme dat spreekt uit de muziek van de
gangsta-rappers is geen recalcitrantie van verveelde jeugd, maar maakt een essentieel
deel uit van het leven in de zwarte wijken in Los Angeles. De socioloog Mike Davis
merkte terecht op dat niemand die dit soort teksten serieus nam verbaasd had hoeven
zijn door de Rodney Kingrellen van een jaar geleden. Maar men was wel verbaasd:
men nam de stemmen van de zwarte subcultuur niet serieus, maar verwierp ze als
racisme en nihilisme. De conclusie van Kroes is veelzeggend. Hoewel hij claimt de
plaats van Een massacultuur in de wereld beschreven te hebben, besluit hij met de
geruststellend bedoelde verzekering dat Nederland zijn onafhankelijkheid wel zal
kunnen bewaren. ‘We zullen wel overleven als Nederlanders’. Het is hetzelfde
perspectief van waaruit Menno ter Braak schreef: we kunnen rustig gaan slapen,
Amerika zal de Europese waarden niet overwoekeren.
Bertram Mourits

De kleine dood op het witte doek
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De kleine blonde dood: een film van Rob Houwer en Jean van de Velde,
naar het gelijknamige boek van Boudewijn Büch.
‘“De kleine blonde dood, dat is een mooie boektitel; ik ga naar bed, ik ben tipsy”,
lalde ze en waggelde naar de slaapkamer’. De tekst van de in 1985 verschenen roman
De kleine blonde dood verwijst op verschillende plaatsen naar zichzelf. Opmerkelijk
is vooral het gegeven dat de hoofdpersoon, tevens de verteller van het verhaal,
Boudewijn Büch heet. Ondanks deze nadrukkelijke aansporing om het personage
met de auteur te identificeren, is enige terughoudendheid in dit opzicht geboden; het
verhaal bevat zowel autobiografische als fictionele elementen.
De kleine blonde dood is het relaas van een biseksuele jongeman die een kind
verwekt heeft bij Mieke, zijn voormalige lerares Engels. Tengevolge van een
jeugdtrauma, dat voortgekomen is uit de gecompliceerde relatie met zijn door
oorlogservarin-
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gen gekwelde vader, weigert hij aanvankelijk het vaderschap te aanvaarden. Pas
wanneer de moeder - van wie hij gescheiden leeft - incapabel blijkt, besluit hij de
opvoeding van zijn zoon Micky zelf ter hand te nemen. De jongen overlijdt echter
op zesjarige leeftijd aan een hersentumor.
Het zijn vooral de parallellen tussen het leven van de auteur en dat van het
personage, waardoor Boudewijn Büch een vrachtlading kritiek over zich heen gestort
kreeg. De mededeling ‘Ik begon aan de zoveelste poging tot Micky's micrografie.
Zij mislukte, zowel in gedrukte als ongepubliceerde vorm, keer op keer’ van het
personage Boudewijn, nodigde de critici uit om deze opmerking op de roman zelf
te betrekken en het daar dan roerend mee eens te zijn. En een passage als ‘... ik dacht
dat als ik van de crematie literatuur zou maken, de mensen mij niet zouden geloven.
Ik moest denken aan Van Looys De dood van mijn poes. Aan Mallarmés fragmenten
over de dood van zijn zoontje. Aan Leopoldine Hugo en haar verdrinkingsdood’,
leverde de schrijver het predikaat ‘bombastisch’ op. Niettemin waren de rechten van
De kleine blonde dood reeds een week na het verschijnen verkocht aan filmproducent
Rob Houwer, die blijkbaar erg gecharmeerd was van het verhaal, of er in ieder geval
potentie aan toekende. Hoewel Rob Houwer grote haast had met het bemachtigen
van de rechten van het boek, liet de realisatie van de verfilming behoorlijk lang op
zich wachten; welgeteld acht jaar.
In maart dit jaar ging de film in première onder dezelfde titel als het boek. Omdat
deze produktie nadrukkelijk gepresenteerd werd als dé verfilming van hét boek van
Boudewijn Büch, is het gerechtvaardigd om de film primair als cinematografische
adaptatie te benaderen, en voorbij te gaan aan de kwalitatieve aspecten van het boek
of de film an sich.
Met het omzetten van een narratieve structuur van het medium literatuur naar het
medium film zijn een aantal problemen gemoeid. Een van de fundamentele problemen
van filmmakers is dat een zuiver abstracte redenering niet in beelden weer te geven
is, tenzij men gebruik wenst te maken van gecompliceerde metaforische constructies
- met alle gevaren van dien. Juist op dit punt komt Boudewijn Büch aan de filmmakers
tegemoet: De kleine blonde dood mist een reflexief karakter en beperkt zich vrijwel
uitsluitend tot beschrijvingen van personen, handelingen en gebeurtenissen, die zich
gemakkelijk laten visualiseren.
Daar komt nog bij dat Büch gekozen heeft voor een decoupage van het
handelingsverloop die nauwe verwantschap vertoont met de filmmontagetechniek.
De schrijver voegt verschillende in tijd en ruimte geïsoleerde fragmenten uit het
leven van de hoofdpersoon aaneen, zonder deze te voorzien van verbindende passages.
De lezer moet - analoog aan de filmkijker - synthetiserend te werk gaan door tussen
de afzonderlijke fragmenten temporele, causale of andersoortige verbanden te leggen.
Waar Büch goeddeels op de creativiteit van de lezer vertrouwt, hebben de makers
van de film het zekere voor het onzekere genomen, door personages te introduceren
die nauwkeurig spellen welke conclusies de toeschouwer behoort te trekken. Zo mag
de lezer zelf bedenken dat Boudewijn - in de film omgedoopt tot Valentijn Boecke
- bang is om vader te worden omdat hij zelf vele malen door zijn vader geslagen is
en anderszins geleden heeft onder diens met veel agressie gepaard gaande vlagen
van waanzin. In de film daarentegen wordt Mieke ten tonele gevoerd om Valentijn
tussen de botsautootjes wanhopig toe te roepen dat ze heus wel weet dat zijn vader
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gek is, maar dat hij niet bang hoeft te zijn dat hij net zo wordt als zijn vader. Nee
sterker nog: ze denkt juist dat hij een hele góede vader voor Micky zou zijn.
De meest pijnlijke onderschatting van de bioscoopgangers is nog wel de invoering
van een verhaallijn over de toewijzing van de voogdij over Micky. In het boek wordt
de hele kwestie in twee zinnen afgedaan: ‘Mieke had geen belangstelling voor haar
eigen kind meer en was meer en meer aan de drank geraakt. Daarom besloten wij in een van haar weinige nuchtere momenten - dat Micky bij mij zou komen wonen.’
In de film zien we dat Valentijn aan een vriend vertelt dat hij via een rechtszaak de
voogdij over Micky wil krijgen. Vervolgens komt een dame van de voogdijraad bij
Valentijn op de koffie om te zien hoe deze gehuisvest is en om hem en passant nog
even onder de neus te wrijven dat hij zich in het verleden niet bepaald als de ideale
vader gedragen heeft. Omdat deze verhaallijn hierna in het geheel niet verder
uitgewerkt wordt, lijkt het enkel de bedoeling om
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de kijker te helpen bij de interpretatie van de beelden, voor het geval deze nog niet
zelf geconstateerd had dat een er op los neukende, snuivende vader, die bovendien
een goed betaalde vaste baan afslaat, niet direct het ideaal is wat menigeen voor een
kind voor ogen staat.
Een ander probleem van filmmakers is dat het beeld in principe geen tijdsmodi
kent; alles wat de kijker te zien krijgt doet zich voor alsof het in het heden plaatsvindt.
Zonder gebruik van de entourage, zwart-witbeelden, krantekoppen of andere
kunstgrepen, is niet uit te drukken of een gebeurtenis zich in het narratieve heden,
verleden dan wel in de toekomst afspeelt. Vooral op dit punt creëert het boek
problemen, omdat Boudewijn Büch het handelingsverloop netjes - zoals het een goed
literair schrijver betaamt - in stukjes geknipt en goed door elkaar geschud heeft.
Vooral een groot aantal terloopse en deels ook tussen haakjes geplaatste opmerkingen
over het verleden of de toekomst bemoeilijken de cinematografische vertaling.
Scenarist Jean van de Velde koos echter de weg van de minste weerstand en besloot
sprongen in de tijd zo veel mogelijk te beperken. De verhaalelementen zijn geplaatst
in de volgorde waarin ze zich ook voorgedaan hebben: eerst de jeugd van Valentijn,
vervolgens het tot stand komen van de relatie met Micky, en tenslotte Mioky's dood
en crematie. Hierop vormen alleen de eerste en de laatste scène een uitzondering:
voorafgaand aan de scènes uit Valentijns jeugd zien we een volwassen Valentijn in
een met blauwe rook gevuld appartement achter een typemachine drifig enkele zojuist
getikte bladzijden verfrommelen en in de prullemand gooien. Het kan een poging
zijn weer te geven wat het personage Boudewijn na het overlijden van Micky voelt:
‘Toen ik thuis de keuken binnenkwam, kreeg het leed dimensies waarover ik nooit
heb kunnen schrijven’, maar dan is het een poging die resulteert in een uitermate
clichématig beeld van de woeste, gefrustreerde dichter.
De andere uitzondering op het tijdsverloop is te vinden aan het eind van de film,
waarin een gelukkige Valentijn en Micky op de kermis getoond worden. Deze laatste
scène sluit aan bij de vertelwijze van het boek: ‘Wat overblijft. Herinneringen niet
groter dan postzegels.’. Helaas blijft het bij deze ene scène. Ook op andere gebeiden
hebben de filmmakers eieren voor hun geld gekozen. Om toch vooral een jeugdig
publiek te trekken, hebben ze gekozen voor een royale dosering van de elementen
seks, drugs en rock 'n roll. Voor de bedscène (want is er een Nederlandse film
denkbaar zonder bedscène) is het bed voor de variatie ingeruild voor een telefooncel.
Des te opvallender is dan ook de beslissing om de biseksualitiet van het
romanpersonage weg te moffelen - blijkbaar hebben de filmmakers geenszins de
intentie om te provoceren of te choqueren.
De meest opmerkelijke verschillen tussen de roman en de film betreffen de
thematiek. In het boek wordt de meeste ruimte toebedeeld aan het karakteriseren van
Boudewijns vader: ‘Naar geen man heb ik meer gekeken dan naar mijn vader. Ik
kende op den duur alle betekenissen van zijn spiercontracties, kaakbewegingen,
oogopslag en manier van lopen.’ Boudewijn staat in een dualistische verhouding tot
zijn vader: enerzijds heeft hij een diepgewortelde hekel aan de man, anderzijds
koestert hij liefde en grote bewondering voor hem.
Het boek biedt de mogelijkheid om parallellen te zien tussen vader Rainer en de
volwassen Boudewijn. Beiden falen in het vaderschap, en beiden zijn geobsedeerd
door de dood; voor Boudewijn is dat de kleine blonde dood van zoon Micky, voor
Rainer is dat een meer massale dood: de holocaust. Zowel Rainer als Boudewijn
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proberen het verleden te verwerken met behulp van boeken: Rainer door ze te lezen,
Boudewijn door ze te schrijven. Mogelijk is het de bedoeling van de auteur geweest
om de gelijkenissen tussen beide personages te benadrukken middels het versnipperen
en door elkaar plaatsen van de verhaallijn van de jeugdige en van de volwassen
Boudewijn.
Bezien we daarentegen de film, dan moeten we constateren dat er merkwaardige
veranderingen in het verhaal aangebracht zijn. Op de eerste plaats is de representatie
van de relatie tussen Boudewijn en zijn vader gereduceerd tot een proloog van nog
geen tien minuten. Terwijl in het boek ook aandacht besteed wordt aan de momenten
van goede verstandhouding tussen Rainer en Boudewijn, vonden de makers het
blijkbaar niet nodig om het filmpersonage Rainer ten voeten uit neer te zetten; de
toeschouwer krijgt enkel de ogenblikken voorgeschoteld waarop Rainer buiten zinnen
is. Hierdoor komen de parallellen tussen Rainer en Boudewijn te vervallen en vormen
de jeugdscènes niet
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meer dan een verklaring voor de aanvankelijke weigering van Valentijn om het
ouderschap te accepteren.
Door deze keuze heeft het verhaal op zijn minst één dimensie verloren. De enige
ontwikkeling die waar te nemen is, is die in de verstandhouding van Micky en
Valentijn. Het romanpersonage Boudewijn zegt daarover: ‘Waar praat je met een
jongen van vijf over? Over weinig. Je praat weliswaar veel maar het gaat zelden
ergens over.’ En dat is ook precies wat er in de film gebeurd is: er wordt weliswaar
veel gepraat, maar het gaat zelden ergens over. Alle artistieke pretenties van de
makers ten spijt is het verhaal verworden tot een vlak en glad melodrama. Het boek
van Büch stierf een kleine dood op het witte doek.
Katinka de Bakker

Van en over alles en iedereen
Portretten en polemieken van Joost Zwagerman
Joost Zwagerman, Collega's van God. De Arbeiderspers, f 34,90
In de bundel Collega's van God haalt Joost Zwagerman een krasse uitspraak aan
over een geschrift van de filosoof Schopenhauer. Het hoofdwerk Die Welt als Wille
und Vorstellung van de Duitse denker - overigens een van Zijn collega's - zou de
meest samenhangende reeks gedachten zijn, die ooit door een mens opgeschreven
is. Frappant genoeg was het een complimentje van Schopenhauer zelf en misschien
gaf de filosoof hier mee en passant wel hèt criterium voor de kwaliteit van een essay:
de mate van coherentie. Dat een essay intern een liefst zo groot mogelijke samenhang
dient te vertonen is vanzelfsprekend. Wanneer een groepje onafhankelijk
gepubliceerde teksten van dit genre onder één noemer gebracht kan worden, en dus
samenhang vertoont, is er echter niet zozeer voldaan aan een absolute voorwaarde,
maar is er sprake van een aardige bijkomstigheid.
Iets dergelijks zal Joost Zwagerman wel gedacht hebben, toen hij besloot de in
verschillende bladen van zijn hand verschenen ‘portretten en polemieken’ te bundelen.
Tijdens het doorlezen van zijn kritisch proza van de afgelopen vijf jaar, ontdekte de
auteur in een achttal artikelen over werk en leven van nogal uiteenlopende kunstenaars
een uit te werken overeenkomst. Zwagerman voorzag de acht essays over Henry
Miller, Gerard Reve, Madonna, Arthur Schopenhauer, J.D. Salinger, Andy Warhol,
Prince en Lewis Carroll van een voorwoord, sleutelde hier en daar aan de authentieke
teksten en noemde het resultaat ‘Collega's van God’.
Anders dan de titel van de bundel doet vermoeden, wordt slechts de helft van het
boek ingenomen door de acht halfgoden. Hiernaast telt de bundel nog twee afdelingen.
Zwagerman zocht enkele gerenommeerde vakgenoten op, waaruit de portretten van
vier Nederlandse auteurs zijn voortgekomen. Put hij in de eerste afdeling uit de
literatuur, filosofie en popmuziek van een brede westerse cultuur, in de tweede
afdeling ‘Vier portretten’ treedt schaalverkleining op: Zwagerman zoekt het dichter
bij huis en beperkt zich tot levenden van de Nederlandse literatuur. In de derde
afdeling komen we heel dicht bij de schrijver zelf. ‘Maximale jaren’ is de verzameling
polemieken die Zwagerman schreef rond de publikatie van de bloemlezing Maximaal.
Kortom: Zwagerman beschouwt, interviewt en polemiseert.
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Uitgangspunt van de afdeling ‘Collega's van God’ is de paradox, die volgens
Zwagerman zou bestaan tussen een regulier geloof, zoals bijvoorbeeld de katholieke
kerk dit uitdraagt, en de hoogstpersoonlijke invulling van het religieus besef van een
kunstenaar. Collectieve dogmatiek tegenover hyperindividuele devotie. Het zijn juist
de laatste geloofsbetuigingen, waar Zwagerman zijn hoop op vestigt om te komen
tot een beter begrip van ‘Wie of Wat Hij dan wel wezen mag’.
Collega's van God in navolging van Gerard Reve, die met zijn volstrekt
eigenzinnige belijdenis van het katholieke geloof wel eens zo genoemd is; in
tegenstelling tot de ‘lugubere combinatie van blijheid, bekeringsdrift en door bijbel
en dogma ingegeven onverzoenlijkheid’, aldus Zwagerman, gaat het bij deze
kunstenaars om geheel unieke Godsbeelden, die hen tot Scheppers van een eigen
metafysica maakt. Een verre van gemakzuchtige thematiek dunkt mij. Maar te veel
nadruk op deze in de inleiding uiteengezette ‘link’ is onterecht.
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Zwagermans boek staat vol met vlugge, hapklare en toch zo nu en dan diepgaande
stukjes. Zijn stijl is zeker niet van humor verstoken, alhoewel hij soms doordraaft.
(Hij presteert het om Prince' geilheid te illustreren met een kleine twintig
koosnaampjes voor de muzikant, waaronder ‘hoerige relnicht’, ‘porno Prince’,
‘demonischdevote allesneuker’ en ‘eunuchachtige geilneef’.) Vorig jaar in een
interview met Vooys, vertelde Zwagerman dat hij bezig was met de voorbereiding
van Collega's van God. Hij noemde zichzelf een gezegend criticus, daar hij, in
tegenstelling tot een full-time recensent, slechts incidenteel een artikel schrijft en dan
ook nog over werk waarvoor hij geheel warm loopt. Of dit nu pop of filosofie is
maakt weinig uit, zoals blijkt uit de essays in de bundel. Van alle personen die hij
portretteert, is Zwagerman gecharmeerd zo niet idolaat.
Opvallend zijn natuurlijk de keuzes die hij maakt: Madonna naast Arthur
Schopenhauer, low culture naast high culture. Het is een tweedeling die verder door
te voeren is. Toen ik ‘Collega's van God’ las, kreeg ik de indruk, dat Zwagerman
twee typen essays had geschreven. Het tweede type is sterk toegespitst op het werk
van de geportretteerde, waarbij zijdelings wat biografische informatie wordt verstrekt.
Dit geldt voor de artikelen over J.D. Salinger, Schopenhauer en Reve; de
volksschrijver incluis alle drie vertegenwoordigers van high culture. Wat Zwagerman
kwijt wil over de schrijverslevens van bovengenoemden, staat in dienst van zijn
meestal interessante beschouwingen van het talig universum dat zij schiepen. De
bijzondere levenshouding die op een bijzondere wijze uit het werk spreekt, maakt
hen intrigerend voor Zwagerman. Dit weet hij op zijn beurt intrigerend te maken
voor de lezer.
Anders zijn de portretten van Prince, Madonna, Miller en Warhol. Hier is het niet
zozeer het werk dat indruk maakt op Zwagerman, - het tegenwoordig alom verguisde
oeuvre van Henry Miller durft hij niet de hand boven het hoofd te houden - maar het
is het fenomeen dat hem fascineert. Het leven als kunstwerk. Andy Warhol, ‘de eerste
mens van plastic’, had eigenlijk moeten bezwijken ‘aan een plotselinge plastificatie
van het hart’. Zwagerman toont zich nauwelijks geïnteresseerd in de doeken van de
‘meesterfreak’, maar weet in het bestek van enkele pagina's de houdbaarheid van de
mythe rond het wezen Warhol voor onbepaalde tijd te verlengen. Hij heeft het niet
over een mens, maar over een artefact, een niet op emoties te betrappen
‘hyperconsumptieve stoïcijn’. En deze biografische interesse geldt evenzeer voor de
andere drie.
Leuk gevonden vind ik de postume adoptie van Madonna als het ‘enige wettige
kind van Andy Warhol’, wat me brengt op het portret van een nog groter fenomeen:
Madonna. Zwagermans bewondering voor deze popdiva berust - net als bij Warhol
- niet op de kwaliteit van haar plaatjes, maar op de levensstijl van ‘Macho Madonna’.
De uiterlijke metamorphoses van het idool meet hij wel erg breed uit; houdt deze
man eigenlijk wel van popmuziek of gaat het hem ergens anders om? Het is vooral
het subversieve karakter van Madonna, Warhol en Prince waar het Zwagerman om
te doen is. En inderdaad, als mediakoningin is Madonna onmiskenbaar een (elegante)
olifant, maar op muzikaal gebied is ze niet meer dan een mug. Deze muzikale
onbenulligheid is zeker niet van toepassing op His Royal Badness, en ik had dan ook
gehoopt dat Zwagerman het geheim van Prince' muzikaliteit wat grijpbaarder zou
maken. Helaas gaat hij ook hier vooral op bewonderend-geamuseerde toon in op de
geile grillen van het bigotte popidool. Daarnaast doet hij wat dubieuze uitspraken
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over popmuziek. Zoals een onzinnige vergelijking van het Prince-nummer Purple
rain met de vette bombast van Queen.
Natuurlijk zijn Warhol, Prince en Madonna als collega's van God interessant, en
wat Zwagerman over ze schrijft is vermakelijk, maar toch mis ik de diepgang die
Salinger, Reve en Schopenhauer ten deel valt. Als Zwagerman deze mix van hoge
en lage cultuur opdient met als doel de popcultuur in te lijven bij de inhoudrijke
literaire kunst, faalt hij door glad voorbij te gaan aan het kunstzinnige in de pop, en
zich te beperken tot uiterlijkheden.
Het essay over Henry Miller met de alles omvattende titel ‘De kut als kosmos’
reken ik eveneens tot het fenomeengerichte soort. Wat Zwagerman in de andere drie
gevallen niet met zoveel woorden zegt, wordt bij Miller zonder omhaal geëxpliciteerd:
‘Zijn romans mogen dan wel steeds minder gelezen en geapprecieerd worden, de
levensloop van Henry Miller zal voorlopig nog wel tot de verbeelding blijven
spreken.’ Ook hier geldt dat het
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Goddelijke aspect vooral gestalte krijgt in het - ditmaal rond het orgasme gecentreerde
- leven van de geportretteerde.
Op de korte inleidingen na, komt Zwagerman niet aan het woord in de vier portretten
in het tweede deel van de bundel. De geïnterviewden, Adriaan Morriën, Geerten
Meijsing, Kees Ouwens en Cees Nooteboom, komen op een charmante manier uit
de verf; Zwagerman stelt geen directe vragen, maar wisselt de aan het papier
toevertrouwde monoloog van de geïnterviewde af met passages uit diens eigen werk,
zodat het gesprek door Zwagermans keuzes gestuurd wordt. Het resultaat zijn vier
uiterst poëticale, maar ook heel persoonlijk getinte journalistieke kleinoden. Het is
de naadloze samensmelting van biografische en literaire informatie die de interviews
geslaagd maken.
Het gemak waarmee van een luchtig onderwerp naar een diepzinniger wordt
gemanoeuvreerd, is te danken aan het subtiele invoegen van gedichten of
romanpassages. Zo weidt Morriën uit over zijn verhouding tot W.F. Hermans naar
aanleiding van een pittige passage uit een kritiek over de schrijver uit 1955. Zijn
verhaal krijgt een andere wending na de confrontatie met een gedicht uit 1968 en zo
komt hij te spreken over jaloezie en lustgevoelens. Het seksuele krijgt in de interviews
net als in ‘Collega's van God’ een prominente plaats, voorzover het ook in het werk
van de auteurs die plaats heeft. Morriën heeft het over zijn ongedwongen incestueuse
relatie met een van zijn dochters, terwijl Kees Ouwens over de thematiek van zijn
gedichten en romans praat en de verbeelding die bij masturbatie optreedt, ziet als
een voorstadium van kunst.
Naast de inhoudelijke kwaliteiten van de interviews, is het vooral de vorm die me
aanspreekt. Zwagerman heeft zich voor de lezer geheel aan het oog onttrokken, wat
tot gevolg heeft dat er met recht over vier Portretten kan worden gesproken.
In ‘Maximale jaren’ verlaat Zwagerman zijn bescheiden houding en ruilt deze in
voor een strijdlustige. Dat hij met twee voeten in de Nederlandse poëziekritiek staat,
moet blijken uit de pennestrijd verzameld in het laatste deel van de bundel, die
Zwagerman voerde als Maximaal dichter. Samen met bentgenoten als Koos Dalstra,
Johan Joos, Tom Lanoye en Arthur Lava1. trok hij ten strijde tegen ‘een lange stoet
van epigonen en zwaarwichtige academici die, in onheuse navolging van Gerrit
Kouwenaar en Hans Faverey, een soort poëzie afscheidde dat slechts in schijn modern
was maar dat in werkelijkheid bestond uit voortsukkelende, zouteloze
neobiedermeierpoëzie, waarin uitentreuren werd gerept van stilte, steen, wit en
sneeuw, zonder enig afleesbare noodzaak en met een minimum aan harteklop en
eigenheid.’
De polemische stukken, gericht tegen deze ‘sneeuwdichters’, met veelzeggende
titels als ‘Opgepoetste overbodigheid’ en ‘Het juk van het grote Niets’ zijn lekker
om te lezen; het is verfrissend als er een beetje gestoeid wordt in de Republiek der
Letteren, alhoewel avant-gardistische tendensen in Nederland toch altijd iets weg
zullen hebben van het belletje in het golfslagbad.
Wat ik jammer vind, is dat de essays in deze afdeling niet op elkaar zijn afgestemd,
maar in hun authentieke vorm zijn opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de
sneeuwschuiver van Zwagerman wel vijf keer voorbij komt, zodat we tot vervelens
toe hetzelfde discussiepunt krijgen gepresenteerd.
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Ik begon dit verhaal met een opmerking over coherentie en samenhang en eindig
hier ook mee: De bundel valt ontegenzeggenlijk uiteen in drie volstrekt verschillende
stukken, wat een verdeling van de aandacht vereist. Dit maakt het moeilijk om een
sluitend oordeel te geven. Zwagerman mag dan wel blij zijn niet aan de lopende band
van de professionele criticus te staan, het betekent wel dat hij over niet genoeg
materiaal beschikt om zijn bundel helemaal te vullen met Zijn vakbroeders.
Desalniettemin zal uit het voorafgaande blijken dat Zwagerman over het algemeen
heeft weten te boeien. Echter het op voorhand meest nieuwsgierig makende element
- wat hebben Madonna en Prince te maken met Arthur Schopenhauer en J.D. Salinger
- bleek het minst bevredigend. Wat niet wegneemt dat Collega's van God een aardige
bundel is geworden ‘van en over alles en iedereen’.
Peter Buwalda

Eindnoten:
1. Deze laatste smeet na een voor de Maximalen vernietigende kritiek een teil vis over de
betreffende criticus Michaël Zeeman, hoofdredacteur van de literaire bijlage van De Volkskrant
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Ter verheldering
Een antwoord aan Frans Ruiter naar aanleiding van zijn recensie van
Literatuurwetenschap en cultuuroverdracht.
In Vooys van april 1993 heeft Frans Ruiter het recente boek van Elrud Ibsch en
ondergetekende gerecenseerd. Het is een goed leesbare bespreking die ik iedereen
kan aanbevelen, maar als men Literatuurwetenschap en cultuuroverdracht niet
gelezen heeft, kan zij op een belangrijk punt aanleiding geven tot misverstand.
Ruiter schrijft: ‘Wanneer de wetenschapper zich van waarderende uitspraken zou
dienen te onthouden, dan lijkt dat te betekenen dat cultuuroverdracht en cultuurkritiek
buiten de muren van de universiteit zouden moeten plaats vinden. De universiteit is
immers het bolwerk van de wetenschap.’
De laatste zin eerst. Aan de universiteit vindt niet uitsluitend
wetenschapsbeoefening plaats. Er worden ook normen geformuleerd en overgedragen,
niet alleen in de juridische faculteit, maar ook in de geneeskunde, of, om dichter bij
huis te blijven, in de didactische opleiding. Daar de universiteit ook voor een functie
in de samenleving opleidt, is de overdracht van normen een inherent onderdeel van
het programma, ook in een letterenstudie. Zo zeg ik het ook in Literatuurwetenschap
en cultuuroverdracht: ‘Cultuuroverdracht en cultuurkritiek behoren ongetwijfeld tot
de taken van een letterenfaculteit’ (p.93).
De suggestie van Ruiter dat de auteurs van Literatuurwetenschap en
cultuuroverdracht zouden menen dat waarderende uitspraken uit de collegezaal
moeten worden geweerd is dan ook onjuist. Wij hebben slechts betoogd dat de
spelregels van wetenschappelijk onderzoek verschillen van de spelregels van
zingeving en literaire kritiek. Het is mijn vaste overtuiging dat dit onderscheid niet
meer geëlimineerd zal kunnen worden zonder ernstige schade toe te brengen aan de
kwaliteit van zowel het onderzoek als de kritiek.
De spelregels verschillen, maar kennis van dat verschil schept helderheid omtrent
de rol van de onderzoeker en van de criticus. Bovendien kan de criticus profijt hebben
van wetenschappelijke kennis van het culturele leven en de daarin voorkomende
regelmatigheden. Kennis van zaken is niet schadelijk voor het oordeel, integendeel.
Ik hoor ook liever een arts een oordeel vellen over ziekte en dood dan een kwakzalver.
Omgekeerd is een onderzoeker geïnteresseerd in waardeoordelen en zal hij of zij
zich dikwijls willen richten op problemen die juist door het kritische oordeel aan het
licht komen, zoals de canonproblematiek of de literatuurgeschiedschrijving.
Het pleidooi van Ruiter dat binnen de letterenfaculteit het cultuur-debat moet
kunnen plaatsvinden, wil ik met nadruk onderstrepen. De manier waarop het gevoerd
wordt, is echter minder doorzichtig dan de methoden van het wetenschappelijk
onderzoek, want Herrnstein Smith heeft Ingarden definitief van zijn voetstuk gestoten.
mei 1993
D.W Fokkema
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Betekenis is een gebeurtenis
Interview met Ernst van Alphen over de Toekomst der herinnering,
neerlandistiek, interpretatiekaders en visualiteit
Nicolien Herblot en Yasco Horsman
Dit interview maakt deel uit van een reeks gesprekken met
literatuurwetenschappers, die allen een verschillende visie op de
Neerlandistiek hebben. In de volgende nummers van Vooys zullen
gesprekken verschijnen met onder anderen Kees Fens, Frans Ruiter
en Wilbert Smulders. Dit eerste interview is met Ernst van Alphen,
docent Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Leiden. Hij
houdt zich bezig met postmodernisme, de relatie woord - beeld,
semiotiek1., ideologiekritiek2. en deconstructie3.. Van Alphen publiceerde
onder andere Bang voor schennis; inleiding in de ideologiekritiek, Bij
wijze van lezen; verleiding en verzet van Willem Brakmans lezer en
Francis Bacon and the loss of self. Samen met Maaike Meijer
redigeerde hij De canon onder vuur; Nederlandse literatuur tegendraads
gelezen. Zojuist is er een nieuw boek van zijn hand verschenen, De
toekomst der herinnering: essays over Nederlandse literatuur. Dit boek
bevat elf essays, waarvan een aantal eerder is verschenen. In dit
interview zal voornamelijk op dit boek ingegaan worden.
In de inleiding van De toekomst der herinnering betoogt Van Alphen dat de
Neerlandistiek een literair werk meestal interpreteert met behulp van de historische
context. Een literair werk wordt beschouwd als het gevolg van een literair-historische,
politieke of culturele situatie, of als het produkt van de intenties van een auteur. Door
het achterhalen van de context is het mogelijk bepaalde aspecten van een literaire
tekst te begrijpen.
Van Alphen stelt dat de manier waarop de context in literair-historisch onderzoek
functioneert problematisch is. Geen enkele context is een natuurlijk gegeven, of een
feit in de werkelijkheid, iedere context moet geconstrueerd worden met behulp van
interpretatie. Daarom kiest hij er voor om niet te praten over een context, maar over
een kader. Het woord ‘kader’ impliceert namelijk dat het door iemand is geconstrueerd
en aangebracht. Een literatuurwetenschapper interpreteert een tekst altijd door deze
in te kaderen. Hij heeft de keuze uit verschillende kaders; het ene kader is niet
vanzelfsprekender dan het andere, maar wel is het zo dat sommige kaders relevanter
zijn. Een literatuurwetenschapper moet volgens Van Alphen verantwoorden waarom
hij een bepaald kader heeft gekozen. Dit gebeurt naar zijn mening tot nog toe te
weinig, omdat men over het algemeen het cultuurhistorisch kader als voor de hand
liggend ervaart.
Van Alphen gebruikt in zijn boek verschillende kaders om teksten uit de moderne
Nederlandse literatuur te interpreteren. Zo hanteert hij bijvoorbeeld een
psychoanalytisch kader voor teksten van Brakman en M. Dermoût en een
maatschappelijk-actueel kader wat betrekking heeft op homofobie en racisme bij
Boutens, Helman en Kellendonk. In zijn laatste stuk ‘Gorters Mei dankzij Brakman’
gebruikt hij het werk van Brakman als kader voor zijn analyse van Mei. Met behulp
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van diens teksten laat Van Alphen bepaalde aspecten uit H. Gorters tekst oplichten,
die voorheen duister bleven. Het gaat hier vooral om een visie op dichtkunst, waarbij
het idee van ‘resonantie’ centraal staat. Dichtkunst die ‘resonantie’ teweeg brengt,
is in staat de lezer te laten ‘meetrillen’ met het gedicht; Gorter wil in zijn gedicht
niet een zielservaring uitbeelden, maar een zielservaring teweegbrengen. Het gaat
dus om het effect dat een dichtwerk heeft.
Het principe van resonantie gebruikt Van Alphen in de conslusie van zijn stuk als
uitgangspunt voor een benaderingswijze van literatuur. In deze benaderingswijze
gaat het erom de ene tekst met de andere te laten resoneren, ook als dit ‘chronologisch’
niet mogelijk is. ‘Vatbaarheid voor dit soort resonanties is ook de toekomst van een
neerlandistiek die historisch gericht is. [...]. Wanneer de neerlandistiek toekomstgericht
wil zijn, moet zij oude, historische teksten vernieuwen door latere, hedendaagse
teksten ermee te laten resoneren, in al hun verschillen’. Dit stuk over Gorter is
programmatisch te noemen voor Van Alphens aanpak. De ver-
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heerlijking van resonantie in Gorters tekst gebruikt Van Alphen als uitgangspunt
voor een nieuwe benadering van literatuur in de Neerlandistiek; de gebruikelijke
verhouding tussen tekst als object, en theorie, als iets wat op een tekst wordt
losgelaten, is hiermee omgedraaid, want de tekst van Gorter levert een nieuwe impuls
voor literaire theorie.
De hierboven genoemde onderwerpen komen uitgebreider aan bod in het nu
volgende interview; bovendien komen de verhouding Neerlandistiek en
Literatuurwetenschap, betekenistoekenning, de rol van het detail en visualiteit ter
sprake.

De tekst als een gebeurtenis
Je werkt vanuit een semiotische traditie. In Nederland wordt de semiotiek vaak op
één hoop gegooid met de hermeneutiek, omdat het allebei literatuurbenaderingen
zijn die zich met interpretatie bezighouden. Zou je kunnen uitleggen wat het verschil
tussen hermeneutiek en semiotiek is en welke plaats interpretatie in beide tradities
inneemt?
‘Hermeneutiek is een interpretatietraditie die uit de theologie en
bijbelwetenschappen voortkomt. Het uitgangspunt van deze traditie is dat de bijbel
Gods woord is, in de bijbel staat de Geopenbaarde Waarheid. Om deze waarheid
eruit te halen moet er eerst geïnterpreteerd worden. Dit interpreteren hoeft niet
eenvoudig te zijn, daar is vaak het werk van professionele bijbeluitleggers voor nodig,
maar het uitgangspunt blijft natuurlijk wel dat de waarheid in, achter of onder de
tekst zit.
Deze traditie is nog steeds bepalend voor de manier waarop wij denken over de
betekenis van literaire teksten. De betekenis zit ergens in de tekst en daar moeten
wij naar op zoek gaan. We moeten zeer geoefende lezers worden en op een gegeven
moment komen we achter de betekenis, en ik zeg met nadruk achter. De semiotiek
kent een andere status toe aan betekenis; betekenis is niet een feit dat in of achter de
tekst zit, maar betekenis is een gebeurtenis die plaatsvindt in interactie tussen tekst
en lezer. Zowel de tekst als de lezer hebben dus bij deze gebeurtenis een inbreng.
Sommige aspecten van een interpretatie kun je rechtvaardigen door naar de tekst te
wijzen en andere aspecten van een interpretatie zijn het gevolg van conventies die
de lezer aandraagt. Semiotiek gelooft niet langer in dé betekenis, die vervat zit in de
tekst, maar houdt zich bezig met het proces van betekenistoekenning.’
Het woord ‘gebeurtenis’ is een centrale term in je laatste boek. Kun je uitleggen
op wat voor een manier een tekst een gebeurtenis is?
‘Een tekst is in meerdere opzichten een gebeurtenis. De teksten van Koolhaas
bijvoorbeeld zijn dierenverhalen. Je kunt die verhalen natuurlijk lezen als illustratie
van het genre, waartoe ze behoren, maar je kunt ook kijken op wat voor een manier
dit genre door de teksten van Koolhaas veranderd wordt. Die teksten grijpen in het
genre in waartoe ze behoren. In die zin is een tekst een gebeurtenis. Met iedere
literaire tekst die verschijnt, verandert de literatuurgeschiedenis, want zo'n nieuwe
tekst creëert een nieuw perspectief op de geschiedenis.
Daarnaast is ook de betekenis van een tekst een gebeurtenis, omdat deze betekenis
ontstaat in interactie tussen tekst en lezer.
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Ik vind trouwens niet, dat je alles over een tekst kunt beweren. De tekst stelt paal
en perk aan jouw interpretaties. Er zijn heel veel, eindeloos veel interpretaties van
een tekst mogelijk, maar er zijn er nog veel meer niet mogelijk. Ik kan bijvoorbeeld
niet beweren dat De Vadermoorders van Brakman zich in Rotterdam afspeelt, want
dat doet hij niet. Zo word je constant teruggefloten door een tekst. Maar dat is niet
hetzelfde als zeggen dat er één interpretatie de juiste is en dat we daar naar op zoek
moeten gaan.
De interactie tussen tekst en lezer moet je je niet voorstellen als het voeren van
een dialoog. Er is wel degelijk sprake van machtsongelijkheid, want ik, de lezer, ben
het die de tekst doet spreken en het is mijn verantwoordelijkheid. Ik dwing de tekst
te spreken op een bepaalde manier door het kader dat ik aanbreng.’

Literatuur als theorie
In de inleiding van je nieuwe boek staat: ‘Ieder kader is mogelijk, geen enkel kader
is zaligmakend, maar het ene kader is wel relevanter dan het andere. Dit wil dus
zeggen dat ik geen consequent relativisme bepleit’. Wanneer vind je een kader
relevant?
‘Daar kunnen verschillende redenen voor zijn; bij het boek van Kellendonk kies
ik bijvoorbeeld voor een maatschappelijk kader. Het boek heeft in dag- en weekbladen
discussies losgemaakt over homofobie en antisemitisme. In mijn interpretatie ga ik
op beide in, hetgeen niet gebruikelijk is binnen de Neerlandistiek, omdat de literatuur
als autonoom beschouwd wordt, en omdat men veronderstelt dat het niet inspeelt op
de actualiteit.
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Ik vind het relevant om Kellendonks boek juist direct op de actualiteit te betrekken,
anders ontneem je een literaire tekst zijn performatieve kracht, de manier waarop hij
functioneert in het maatschappelijke en culturele leven. Die kracht blijkt uit de
discussies over dit boek, die veel meer over maatschappelijke dan literaire issues
gingen. Ieder kader, dat het dominante (in de Neerlandistiek het cultuur-historische)
kader doorbreekt, vind ik relevant, omdat het de vanzelfsprekendheid daarvan
verstoort en omdat het opeens een nieuw licht werpt op literatuur. Verder is voor
mijzelf een theoretisch of filosofisch kader belangrijk. Literatuur wordt vaak gezien
als iets esthetisch; “het esthetische” wordt in veel letterkundige discussies als een
bezwerend en magisch woord gebruikt, dat een absolute waarde zou hebben, die
literatuur en kunst legitimeert. Daarbij wordt het trouwens nooit precies duidelijk
wat dat “esthetische” inhoudt. Literatuur heeft voor mij naast een esthetische ook
een cognitieve waarde en door al dat gepraat over de esthetische functie verdwijnt
die cognitieve functie vaak uit het zicht. Ik vind het interessant om literatuur te lezen
met het oog op het theoretische standpunt dat het belichaamt. In mijn proefschrift4.
confronteer ik het werk van Willem Brakman steeds met theorieën. De romans zijn
geen objecten van de theorieën die ik aandraag, maar ze nemen zelf een theoretische
positie in, die ik dan confronteer met theorieën uit de filosofie, antropologie of
literatuurwetenschap.
Deze aanpak verschilt van de manier waarop er meestal in de Neerlandistiek met
theorieën wordt omgegaan. Daar wordt eerst een theorie uiteengezet, die vervolgens
als een soort instrument gebruikt wordt bij het beschrijven en analyseren van een
tekst.
Ik plaats de literaire tekst en theorie gelijkwaardiger naast elkaar. Een theorie is
ook zo maar een visie en die visie laat ik botsen met het standpunt van de tekst. Een
literaire tekst kan zo ook de theorie bijstellen. Je moet een literaire tekst nooit zien
als een object dat een theorie moet illustreren. Juist als de tekst niet klopt met de
theorie wordt het interessant, omdat het aangeeft wat specifiek is voor de literaire
tekst en wat de kracht en de beperkingen van de theorie zijn. Zo verwerf je nieuw
inzicht.’
Je noemde net het woord performatief, een term afkomstig uit de speech-act theorie;
kan je uitleggen wat dit is en hoe je het gebruikt?
‘Ja, die speech-act theorie is natuurlijk een vrij abstracte filosofische theorie, maar
in zekere zin sluit zij aan bij de cliché-opvatting dat literatuur nieuwe inzichten zou
brengen en culturele veranderingen zou introduceren.
De performatieve waarde van een tekst is dan de werking die de tekst in de
werkelijkheid heeft. Zo kan je zeggen dat de golf van zelfmoorden die Das Leiden
des jungen Werthers van Goethe op gang bracht eigenlijk het performatieve effect
van de tekst op de maatschappij is.
Raar genoeg wordt er aan deze kant van literatuur in de Neerlandistiek nauwelijks
aandacht besteed. Het werk wordt doorgaans opgevat als een produkt van een bepaalde
tijd, terwijl er aan hetgeen de tekst in gang zet, de nieuwe inzichten die de tekst
mogelijk maakt, kortom de performatieve kracht, meestal voorbij wordt gegaan.’
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Het detail
Het detail speelt een belangrijke rol in je leeswijze. Kun je iets vertellen over de
manier waarop het detail functioneert?
‘Ja, daar heb ik het over in de inleiding van mijn laatste boek. Je kunt zeggen dat
het detail verantwoordelijk is voor het kader dat ik aan ga brengen.
In het boek van Helman zijn er bijvoorbeeld kleine passages, die bij mij een
ethische verontwaardiging losmaken, waardoor ik extra ga letten op het racistische
effect van deze tekst, die zelf qua strekking anti-racistisch is. Racisme gebruik ik
hier dus als een kader. Dat kader draag ik enerzijds zelf aan, maar het is tegelijkertijd
geprovoceerd door de werking van een detail in de tekst.
De werkimmanente traditie van Merlijn let ook op details, maar bij hen heeft het
detail een hele andere functie. Zij zien de relatie “detail - geheel” als een synecdoche
en daarom kun je via een close-reading van een detail greep krijgen op de
totaalbetekenis van een tekst. Bij mij is het detail een provocatie van een reactie in
mij, dat leidt tot het kiezen van een interpretatiekader. Ik ben niet uit op een
totaalbetekenis van de tekst, ik leg niet die relatie tussen deel en geheel. Ik wil
eigenlijk direct met dat detail uit de tekst treden. Ik kan dan als lezer een rol gaan
spelen door een kader aan te dragen. Binnen de autonomistische traditie komt de
lezer niet ter sprake, en het kader dat aangedragen wordt al helemaal niet.’
‘Het detail is [...] het punt waarop de tekst uit zichzelf los breekt. [...]. Het detail
raakt een kader aan,
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verwijst naar iets -het kader, de problematiek of inzet buiten zichzelf. Via het detail
krijgen we zicht, niet op het geheel dat aan zichzelf genoeg heeft en zichzelf
transparant laat doorzien, maar op de activiteit van de tekst buiten zichzelf: zijn
effect’, schrijf je in de inleiding van je nieuwe boek. Wij horen een resonantie van
deconstructie...
‘Ja, mijn aanpak heeft daar natuurlijk veel verwantschap mee. Ik vind het
interessanter om te zien hoe een tekst verschilt van een traditie dan vast te stellen
dat het er een exemplum van is. Het is boeiender om te laten zien hoe een tekst
zichzelf tegenspreekt, dan te laten zien welke totaalbetekenis een tekst uitdraagt. Op
deze manier zie je de werking van taal en de problemen van taalgebruik. De auteur
kan met zijn tekst nog zoiets gewild hebben, de taal gaat een eigen leven leiden.’
Wat vind jij trouwens van de bewering die je de laatste tijd vooral in Amerika hoort,
dat deconstructie passé zou zijn?
‘Zo'n argument wordt aangevoerd door mensen die zich altijd verzet hebben tegen
deconstructie en nu hopen dat ze er van af kunnen komen zonder dat ze zich er in
hoeven te verdiepen, want het is toch al voorbij. De mensen die zich met deconstructie
bezighielden zijn er nog steeds mee bezig.
In Nederland is er iets vergelijkbaars gebeurd met de autonomistische beweging,
die passé werd verklaard. Close-reading had zijn beperkingen en dat hoefden we dus
niet meer te doen. Ik denk dat het grote probleem is dat we nog steeds niet “close”
genoeg lezen; we moeten juist “closer” gaan lezen. Maar close-reading heeft bij mij
een heel andere functie dan traditionele close-readings. Ik streef er iets anders mee
na.’

Neerlandistiek
Semiotische en psychoanalytische benaderingen van literatuur zijn in Nederland
vooral bij Literatuurwetenschap ondergebracht. Neerlandistiek en Theoretische
Literatuurwetenschap ontwikkelen zich tamelijk los van elkaar. Wat vind jij hiervan
en hoe zie je de verhouding tussen Neerlandistiek en Theoretische
Literatuurwetenschap, zowel voor jezelf als in het algemeen?
‘Ik sta er ergens tussenin, voor veel Neerlandici ben ik te theoretisch, maar voor
de theoretici ben ik veel te interpretatief bezig. Ik vind theoretiseren om het
theoretiseren onzin. Het heeft te maken met waar we het al eerder over hadden, dat
ik niet zo'n hiërarchie tussen theorie en tekst wil, ik vind dat je constant die twee
moet confronteren met elkaar en daarom wil ik noch theoreticus zijn, noch toegepast
letterkundige.
In die zin zou ik een studie als Nederlands anders op willen zetten. Ik vind dat
ieder college een theoretisch aspect zou moeten hebben. Je ziet zo vaak dat er in het
begin een theorie geponeerd wordt en die wordt dan vervolgens gebruikt, zonder dat
er kritisch over gereflecteerd wordt. Iedere keer weer moet er een moment zijn in je
onderwijs of in je onderzoek waarin je een stap terug doet en kijkt wat datgene
waarvoor je gekozen hebt mogelijk of onmogelijk gemaakt heeft.’
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Is je nieuwe boek een poging om je te mengen in de discussie in de Neerlandistiek?
‘Natuurlijk wil ik invloed hebben binnen de Neerlandistiek. Ik hoop dat het binnen
de Neerlandistiek gelezen wordt, maar ik besef dondersgoed dat ik een vreemde eend
ben in de traditie. Maar het is eigen aan tradities dat ze veranderen.’
Maar zo vreemd ben je nu ook weer niet, want in een groot deel van je stukken heb
je het ook over poëtica bijvoorbeeld. Dat is typisch een term uit de Neerlandistiek,
in de Algemene Literatuurwetenschap wordt zij bijna niet gebruikt.
‘Je zult mij ook niet horen zeggen, dat alles wat uit de Neerlandistiek voortkomt,
geen waarde heeft. Poëtica is inderdaad een term die in de Neerlandistiek zeer
gevestigd is. Er is veel over nagedacht, er zijn belangrijke onderzoeken op dat gebied
gedaan, dat vind ik uitermate zinvol. Daar wil ik ook gewoon aan meedoen en over
meedenken, maar wel door er vervolgens een draai aan te geven.
Ik hou me alleen bezig met tekstinterne poëtica, want dat is goed te combineren
met een taalfilosofisch of deconstructivistisch perspectief. Tekstexterne poëtica vind
ik een problematisch type onderzoek om te gebruiken, omdat, hoe abstract de term
ook klinkt, dat toch terugvalt in onderzoek naar de auteursintentie. Het is als zoeklicht
zinvol om te kijken hoe een auteur zich over haar of zijn poëtica uitgelaten heeft,
maar niet als doorslaggevend argument. Ik vind het interessanter om te kijken welke
poëtica een literaire tekst zelf uitdraagt. Dat is vaak in strijd met wat een auteur daar
zelf over beweerd heeft, juist omdat hij altijd maar ten dele greep heeft op zijn
taalgebruik.’
In je inleiding beweer je dat Neerlandistiek vooral cultuurhistorisch is. Is dit wel zo,
is er niet eerder sprake van een dominant werkimmanent vertoog?
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‘Er is een relatief verschil tussen historische en moderne letterkunde. Historische
letterkunde is explicieter cultuurhistorisch of literair-historisch. In moderne letterkunde
bestaat de cultuur-historische context die aangebracht wordt, al gauw uit de auteur,
zijn of haar ideeën, het tijdschrift waarin hij of zij schreef, enzovoort. De context
waar een tekst uit voortkomt en een produkt van is, is beperkt. Maar structureel
verschilt de praktijk in de moderne letterkunde niet van wat er bij de bestudering van
oudere literatuur gebeurt, in die zin, dat er een moment veronderstelt wordt wat aan
die tekst voorafgaat, en wat tot die tekst geleid heeft. Dat proces, dat een
oorzaak-gevolg structuur heeft, wordt bestudeerd.
Het is niet zo, dat ik het traditioneel historische onderzoek onzin vind. Ik vind het
één van de mogelijke vormen van onderzoek, dat uitermate belangrijk is, maar nu
zie je dat het vaak gebruikt wordt tegen andere mogelijke vormen van onderzoek.
Ieder ander soort onderzoek is eigenlijk maar marginaal of niet echt zinvol of spielerei.
Ik wil niet een eind maken aan de historische benadering, ik wil de
vanzelfsprekendheid, de natuurlijkheid, en de dominantie ervan ter discussie stellen,
opdat ook andersoortig inzicht mogelijk wordt.
Het is natuurlijk wel een probleem dat voor veel letterkundigen de historische
benadering als wetenschappelijke methode vanzelfsprekend is, terwijl ze er
tegelijkertijd huis-tuin- en keuken-opvattingen van geschiedenis op nahouden.
Men denkt, dat de literaire tekst een probleem is, terwijl geschiedenis een positief
feit zou zijn, dat makkelijk te reconstrueren is. Maar zo'n geschiedsopvatting is zeer
discutabel. Als je de actuele discussies binnen de geschiedstheorie volgt, dan kom
je erachter dat geschiedenis helemaal niet zoiets onproblematisch is, ook geschiedenis
laat allerlei interpretaties toe. Geschiedstheoretische discussies lijken dus erg op
interpretatie-theoretische discussies.’
Je verwijst regelmatig naar feministische theorieën, of maakt er gebruik van, maar
toch heb je je nooit als mannelijke feminist geprofileerd, behalve in het stuk ‘Lezen
als randman’ in Tijdschrift voor Vrouwenstudies. Is het mogelijk om als man een
feministische benaderingswijze te gebruiken?
‘Ja, dat vind ik wel degelijk. Maar ik vind dat ik dat niet expliciet hoef te zeggen.
Mijn affiniteit met het feminisme blijkt vooral uit het soort vragen dat ik stel wanneer
ik literatuur lees, uit de gevoeligheid die ik probeer te ontwikkelen voor bepaalde
aspecten van de tekst.
Ik vind het feminisme een zeer belangrijk, relevant en vernieuwend perspectief.
De stroming heeft natuurlijk op de eerste plaats een maatschappelijke relevantie,
maar voor mij is het het belangrijkste geweest dat het feministisch onderzoek mij de
ogen geopend heeft voor processen die werkzaam zijn in de literatuur, in de
literatuurwetenschap en in de betekenisproduktie. Dat is de uiteindelijke reden waarom
ik er zoveel mee bezig ben geweest, de intellectuele en cognitieve meerwaarde die
het opgeleverd heeft. Ik weet dat er mensen zijn die Vrouwenstudies en feminisme
alleen maar als een vermenging van politiek en wetenschap zien, maar als ze zich er
serieus in verdiepen, zullen ze zo'n uitspraak nooit doen.’
In je stuk over Gorter gebruik je de term ‘resonantie’. Deze term vertoont
overeenkomsten met het begrip intertekstualiteit. Waarom heb je het over resonantie
en wat bedoel je ermee?
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‘Intertekstualiteit is een ongelofelijk modebegrip geworden, dat vaak gebruikt
wordt om gewoon bronnenonderzoek mee aan te duiden. Maar intertekstualiteit,
zoals onder andere door Kristeva geïntroduceerd, is eigenlijk een leestheorie. Het
gaat er in deze theorie helemaal niet om welke tekst een auteur gebruikt heeft of waar
hij zijn tekst naar gemodelleerd heeft, maar welke teksten als een soort kader
meespelen op het moment dat je een tekst leest, tegen de achtergrond waarvan de
tekst, die je leest, reliëf krijgt. Dat kunnen dan teksten zijn die de auteur helemaal
niet gekend heeft, maar op de een of andere manier wel onderdeel uitmaken van het
culturele klimaat waarin de tekst functioneert.
Ik gebruik de term resonantie als metafoor voor intertekstualiteit omdat Gorter
deze term gebruikt, en eigenlijk vind ik het een hele goede equivalente term voor
intertekstualiteit. Het maakt meteen het verschil tussen intertekstualiteit en
bronnenonderzoek duidelijk.’

Taal, muziek en visualiteit.
In veel van je stukken komt zowel visualiteit als taal ter sprake. Een citaat uit ‘Gorters
Mei dankzij Brakman’ uit De toekomst der herinnering: ‘Ziet de dichter eerst een
overeenkomst en zoekt hij vervolgens naar taal om die overeenkomst uit te drukken
en over te brengen? Of kan de dichter dankzij taal overeenkomsten zien en worden
de overeenkomsten juist in of door de taal tot stand gebracht? In andere woorden,
gaat visualiteit aan
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taal vooraf, of is het er het resultaat van?’ Wat zou jij zelf op deze vraag antwoorden?
‘Het hangt er helemaal vanaf wat voor een constructie van taal en visualiteit je
hanteert. Zo in zijn algemeenheid is die vraag niet te beantwoorden.
In iedere periode is er steeds weer een discussie over verschillen tussen de media,
over de superioriteit van het ene zintuig boven het andere, of het ene medium boven
het andere. Het kan ten gunste van het woord uitvallen, of juist ten gunste van het
beeld. In de teksten van Hermans die ik bespreek, heb ik het over de surrealistische
poëtica, en daar heb je zo'n rare situatie, dat de surrealist Breton meer ophad met taal
en literatuur, dan met visuele kunst, maar desondanks wilde hij dat taal de kwaliteiten
van het beeld zou hebben. Voor Breton bestaan die kwaliteiten eruit, dat het beeld,
waar je het visuele zintuig voor nodig hebt, direct en onbemiddeld toegang verschaft
tot een “werkelijkheid”, terwijl je bij taal altijd een soort vertaalarbeid nodig hebt;
taal moet je decoderen, woorden moet je omzetten in betekenissen. En als je belangen
hebt bij onmiddellijke betekenis, dan kan dat leiden tot een idealisering van het beeld.
In de tekst van Gorter zie je echter, dat de figuur van Balder het niet eens is met
een surrealist als Breton, want hij vindt juist dat beelden altijd een representatie van
iets anders zijn, dat ze geen onmiddellijke toegang tot de “echte” wereld van het
zieleleven geven. Het gaat dus niet om de vraag “Wat is het beeld?”, maar om wat
voor een voorstelling iemand heeft van het beeld, of van taal.
Wat je binnen het poststructuralisme en de semiotiek veel ziet, is dat juist het
zogenaamde onmiddellijke van het visuele beeld ontkend wordt. Het beeld verschilt
niet van het woord. De grote invloed van de literatuurwetenschap binnen
kunstgeschiedenis en antropologie is te verklaren vanuit de overtuiging dat andere
media eigenlijk net zo gestructureerd zijn en hun effect bereiken als taal. Beelden,
die in onze cultuur nog steeds de illusie van onmiddelijkheid, transparantie en
natuurlijkheid hebben, zijn net zo indirect en bemiddeld als taal.
Ik heb het zo vaak in mijn werk over visualiteit, of bij de tekst van Gorter ook
over muziek, omdat ik er om semiotische taalfilosofische redenen in geïnteresseerd
ben. Steeds weer blijkt er in literatuur, op poëticale momenten in een tekst, over
nagedacht te worden, wat de mogelijkheden van literatuur zijn en deze worden dan
vaak afgezet tegen de mogelijkheden van andere media. Door te zien hoe er over
beelden gepraat wordt in een tekst, kom je ook de poëticale positie wat taal betreft
op het spoor.’
Voor zowel literatuurwetenschappers als kunsthistorici is het, in Nederland althans,
gek, dat je literatuurwetenschappelijke termen voor beelden gebruikt. Waarom
gebruik je het woord tekst als je het over schilderijen hebt?
‘De termen die ik gebruik bij het analyseren van beelden, zijn termen uit de
semiotiek of de narratologie. Semiotiek is een tekentheorie en dus niet gebonden aan
literatuurwetenschap. Hetzelfde geldt voor narratologie, narrativiteit, dat is een
kenmerk van bepaalde verbale teksten, onder meer dus literaire teksten, maar je ziet
het ook in allerlei andere media. Het is een historische samenloop van
omstandigheden, dat die theorieën met name binnen de literatuurwetenschap
ontwikkeld zijn, maar ze zijn helemaal niet specifiek voor die discipline. Beelden
bestaan uit tekens, zoals teksten daar ook uit bestaan, dus de begrippen die binnen
de semiotiek ontwikkeld zijn, die kun je op beelden, op teksten, op gebaren, op allerlei
dingen toepassen.
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Dat ik praat over schilderijen als tekst is een provocerend gebruik van die term.
Het heeft alles te maken met waar ik het net over had, die concepties en constructies
die er bestaan van verschillende media. Er heerst een bepaalde ideologie over het
beeld, dat het beeld een raam is waardoor je kijkt en waardoor je onmiddellijke
toegang verkrijgt tot de wereld die daarin verbeeld wordt. Het idee van transparantie
en onmiddelijkheid wordt radicaal ontkend door die term tekst. “Tekst” is altijd een
constructie, iets wat je moet decoderen. Als ik de term tekst gebruik bij een beeld,
dan is dat een verklaring van hoe ik het beeld opvat.’

Eindnoten:
1. Wetenschap die zich bezighoudt met tekens en betekenis-gevingsprocessen in het algemeen;
dit kunnen zowel talige als andere, bijvoorbeeld visuele, tekens zijn.
2. Tak der wetenschap die zich bezighoudt met het analyseren en bekritiseren van (on)bewust
overgebrachte ideologieën in een tekst.
3. ‘Het blootleggen van die elementen in een werk die de eigen stellingname of de eigen
uitgangspunten van een werk ondermijnen’. (Van Luxemburg [e.a.], Inleiding in de
literatuurwetenschap, Muiderberg 1988).
4. Bij wijze van lezen; verleiding en verzet van Willem Brakmans lezer. Muiderberg 1988.
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