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[Nummer 1]

redactioneel
Hoofdpersoon Felix Mandaat uit Frans Kellendonks Letter en Geest slaagt er maar
niet in te ontsnappen aan zijn eenzame bestaan, hoe graag hij ook wil. Op zijn werk,
in een monumentale universiteitsbibliotheek, ontwaart hij enkele malen een spook.
Mandaat kan het spook niet naderen en niemand anders blijkt iets van het spook af
te weten. Dit optreden wordt in de ondertitel van het boek bevestigd: Letter en geest
is een spook-verhaal. In het openingsartikel laat Wim Oppelaar zien wat deze
constatering voor de interpretatie van het verhaal betekent.
Behalve een dergelijke verschijning, doet zich in deze Vooys een ander opmerkelijk
fenomeen voor: twee auteurs leveren niet alleen een bijdrage aan dit nummer, maar
hun eigen werk wordt ook nog eens door anderen besproken. Een soort ever
decreasing circles.
Met dit nummer breekt de vijftiende jaargang, en daarmee ook het derde lustrum,
van Vooys aan. Dit betekent het begin van een nieuwe interviewreeks, waarin deze
jaargang jonge auteurs centraal zullen staan. Russell Artus, die met zijn Zonder
wijzers (1995) meteen tot beste debutant uitgeroepen werd, opent de rij.
Voor Duodecimo, de rubriek met persoonlijke of polemische bijdragen, start het
tweede jaar. Zeer uiteenlopende kwesties kwamen al aan bod: ten onrechte onvertaalde
boeken, boeiende brieven, literaire irritaties en interpretaties. Deze Duodecimo biedt
een pleidooi voor verguisde achttiende-eeuwse briefromans, ergernis over ingrepen
in mythologie en een overeenkomst tussen Lancelot en een SBS 6-programma...
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De geheimzinnige werkelijkheid
Wim Oppelaar
Over Frans Kellendonk en het genre van het spookverhaal
In de interpretatie van Letter en geest; een spookverhaal van Frans
Kellendonk is altijd onduidelijkheid blijven bestaan over de vraag
waarom de hoofdpersoon er niet in slaagt zijn voorgenomen doel te
verwezenlijken. Wim Oppelaar confronteert de roman met de
conventies van de ‘gothic’ en weet zo de mogelijke ‘missing link’ van
de analyse te formuleren. Deze overeenkomsten met het spookverhaal
werpen een nieuw licht op Kellendonks niet-realistische poëtica.
‘Alleen kunst die uitkomt voor haar eigen kunstmatigheid is geoorloofd’, luidt een
van de belangrijkste poëticale deviezen van Frans Kellendonk (p. 858).1. Ook in zijn
voorlaatste roman, Letter en Geest; een spookverhaal (1982), is hij gehoorzaam
geweest aan dit principe. Zo is al meerdere malen gewezen op het expliciete karakter
van de intertekstuele verwijzingen in het verhaal.2. Toch hebben deze onderzoekingen
Letter en Geest niet het aanzien van een coherent geheel kunnen geven. Eén vraag
blijft namelijk overeind: waarom kan de hoofdpersoon het voornemen dat hij heeft,
onder de mensen te komen, niet verwezenlijken? Een analyse van de gebeurtenissen
in het verhaal verheldert dit probleem, maar biedt geen oplossing. Die wordt
uiteindelijk wel gevonden in een confrontatie met de conventies van de ‘gothic’ of
het spookverhaal. Als onverwachte toegift werpt deze intertekstuele code licht op
de ingenieuze wijze waarop bij Kellendonk poëtica, werk en wereldbeeld
samenvloeien.

Een analyse van het verhaal
In Letter en Geest wordt het verhaal verteld van ene Felix Mandaat. Hij leidt een
solitair leven en ontmoet ook in zijn werk weinig mensen. ‘Makelaar in evenementen’
(p. 205) noemt hij zichzelf: een beroep dat hij vanuit zijn bed kan uitoefenen. Uit
onvrede met dit eenzame bestaan (hij loopt tegen de dertig, als hij nog íets wil, moet
het nu gebeuren) reageert hij op een vacature van een universiteitsbibliotheek. Bij
gebrek aan andere kandidaten wordt hij aangenomen als tijdelijke vervanger van ene
meneer Brugman. Niets lijkt Mandaat nog in de weg te staan om onder de mensen
te komen. Toch verloopt het contact met zijn nieuwe collega's niet vlekkeloos. De
meesten, onder wie zijn assistente mevrouw Qualing, zien hem slechts als ‘de
vervanger van’. Op een goede dinsdagavond wanneer hij dienst heeft, neemt Mandaat
een kijkje in de ‘Kapel’, het hart van de bibliotheek waar vele duizenden boeken in
een groot stalen geraamte zijn opgeslagen. Ronddwalend over trappen en etages
ontwaart hij ineens een spook, een geestverschijning. Mandaat probeert ‘het’ te
1.

2.

Op deze wijze zal ik telkens de vindplaats van het citaat aanduiden in: Frans Kellendonk,
Het complete werk.
Amsterdam, 1992.
Zoals bijvoorbeeld in dit tijdschrift door Philomene Dewaide: ‘Kellendonks Letter en Geest
en de mythe van Phaëton’. Vooys 13 (1995), nr. 3 (mei/juni), p. 18-24.
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naderen, maar het verschijnsel wijkt voor hem weg en blijft steeds op een vaste
afstand voor hem uit zweven. In de daaropvolgende weken ziet hij het spook nog
een paar keer, waaruit hij concludeert dat het geen zinsbegoocheling is. Vreemd
genoeg schijnt verder niemand in de bibliotheek op de hoogte te zijn van het bestaan
van het spook. Directielid Van Uffel, die door Mandaat in vertrouwen wordt genomen
en aan wie hij voorstelt samen de verschijning te bezweren, lijkt hem in eerste instantie
serieus te nemen. Maar als het moment daar is, blijkt Van Uffel om geheel andere
redenen met hem de Kapel te zijn ingegaan. Na deze avond laat het spook zich niet
meer zien. Als meneer Brugman overlijdt, kan Mandaat diens plaats voorgoed
innemen. Hij slaat het aanbod echter
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af en keert terug naar zijn eenzame bestaan.
Zoals vermeld, dragen verschillende intertekstuele verwijzingen bij aan het
kunstmatige, niet-realistische karakter van de roman. De gebeurtenissen die in het
verhaal plaatsvinden, zijn in belangrijke mate gemodelleerd naar scenario's uit andere
verhalen zoals bepaalde bijbelverhalen en de mythe van Phaëton.3. De geschiedenis
waaraan gerefereerd wordt is dus afhankelijk van taal en literaire conventies.4. Toch
is hiermee de weerbarstigheid van het verhaal nog niet afdoende te lijf gegaan. De
verhalen waarnaar in Letter en Geest wordt verwezen, houden de gebeurtenissen een
spiegel voor; het is duidelijk dat deze niet op zich staan. Zo wordt het mislukken van
de missie die de hoofdpersoon zich stelt door spiegelteksten en intertekstuele
verwijzingen in zekere zin gerechtvaardigd. Hij is niet de eerste die niet in zijn opzet
slaagt, en hij zal gezien het universele karakter van de verhalen ook wel niet de laatste
zijn. Maar een belangrijke vraag is hiermee nog niet beantwoord, namelijk die naar
de reden van het falen. Vanuit een realistisch interpretatiekader zou deze vraag
beantwoord moeten kunnen worden door het verloop en de samenhang van de
gebeurtenissen tegen het licht te houden. Immers, in een ‘realistische’ roman verloopt
de intrige niet alleen volgens de lijn van de chronologie, maar ook volgens de lijnen
van logica en causaliteit.5. De motivatie van Felix Mandaat om de vaste betrekking
die hem aangeboden wordt te weigeren, of datgene wat hem ervan weerhoudt de
vaste betrekking aan te nemen, zullen uit een dergelijke analyse naar voren moeten
komen.
De literatuurwetenschapper Claude Bremond heeft in ‘de logica van narratieve
mogelijkheden’ een instrument uitgewerkt waarmee een reconstructie van de
gebeurtenissen in een verhaal kan worden gemaakt.6. De basis van het model van
Bremond wordt gevormd door de handeling. Drie fasen kunnen in een handeling
worden onderscheiden: een virtualiteit of mogelijkheid, de actualisering en het
bereikte doel of resultaat. De tweede en derde fase hoeven niet noodzakelijk te worden
gerealiseerd. Een voorgenomen handeling hoeft niet te worden geactualiseerd; een
gesteld of beoogd doel hoeft niet te worden bereikt. Doordat handelingen op
verschillende wijzen met elkaar kunnen worden verbonden, is het model recursief.
Zo kunnen twee handelingen achter elkaar geplaatst worden: het resultaat van de
eerste handeling opent de mogelijkheid voor een volgende. Ook kan er sprake zijn
van enclave: om het doel van een handeling te bereiken is een tweede handeling
nodig. Een derde verbindingsprincipe betreft niet de handelingen maar verschillende
actoren / personages. Een handeling is een gebeurtenis bezien vanuit het perspectief
van één actor. In de gebeurtenis ‘Dief berooft zakenman.’ is de handeling voor de
dief het beroven. Voor de zakenman is de handeling het beroofd worden. Beide
actoren komen bijeen in de gebeurtenis van de beroving. Het derde
verbindingsprincipe legt dus relaties tussen actoren.
3.
4.

5.
6.

Zie het artikel van Philomene Dewaide.
Een van de zes vooronderstellingen waarvan in een realistische tekst wordt uitgegaan, zoals
Ernst van Alphen betoogt in Bij wijze van lezen: verleiding en verzet van Willem Brakmans
lezer. Muiderberg, 1988, p. 27-28.
Hans Bertens & Theo D'haen, Het postmodernisme in de literatuur. Amsterdam, 1988, p.
120.
Een samenvatting hiervan is te vinden in: Claude Bremond, ‘De logica van de narratieve
mogelijkheden’. In: W.J.M. Bronzwaer, D.W. Fokkema en Elrud Kunne-Ibsch, Tekstboek
algemene literatuurwetenschap. Baarn, 1977, p. 183-207.
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Een analyse van Letter en Geest met behulp van dit model levert interessante
informatie op. Zo benadrukt de analyse dat het verhaal ook als reisverhaal kan worden
beschouwd. Van de forensende Felix Mandaat worden alleen de eerste heenreis naar
zijn werk en de laatste terugreis naar huis in de tekst gepresenteerd. Hierdoor dringt
het beeld zich op dat wat er in de bibliotheek gebeurt, via enclave in verbinding staat
met de reishandeling. De opdracht die Mandaat zich stelde krijgt zo daadwerkelijk
het karakter van een missie, een reis met een doel, zoals ook zijn grootvader in de
crisisjaren iedere week per motor naar Duitsland ging om daar voor zijn gezin de
kost te verdienen (p. 269). Aan het einde van Letter en Geest wordt het beeld van
een retourtje bibliotheek echter
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ook weer bijgesteld. In de herinnering van Mandaat worden alle honderdtweeënveertig
treinritten samengebald tot één lange reis. Het verschil tussen heen- en terugreis komt
te vervallen doordat zowel 's morgens als 's avonds de zon die laag aan de hemel
staat, hem van links (Mandaat houdt niet van achteruitrijden) beschijnt. ‘Nu en in
zijn herinnering reist hij door een valse dageraad naar nergens’ (p. 279). De reis met
een doel blijkt dus uiteindelijk doelloos te zijn geweest. Dit wordt nog eens benadrukt
door het verhaal dat een zwerver in de treincoupé aan Mandaat vertelt. Hij is zomaar
naar Noordwijk gereisd en heeft daar een briefje van honderd gulden gevonden.
Zonder vooraf een doel te hebben gehad, heeft de reis hem wat opgeleverd. Een
antwoord op de vraag naar de reden van het mislukken van Mandaats missie is met
deze analyse nog niet gevonden. Ook in de ongewenste toenadering door directielid
Van Uffel ligt de oplossing niet. Deze suggestie van ene Molhuysen, een conservator
in de bibliotheek, wordt door Mandaat van de hand gewezen: ‘Ach nee, het ligt niet
aan Van Uffel’ (p. 283). De werkzaamheden op zich vormen ook geen aanleiding
om de vaste aanstelling te weigeren. De bibliotheek biedt volgens conservator
Molhuysen juist veel mogelijkheden voor een vooruitstrevende jongeman (p. 282).
Zelfs de stroeve verhouding met zijn assistente, mevrouw Qualing, kan niet hetgeen
zijn dat Mandaat ervan weerhoudt in de bibliotheek werkzaam te blijven. Tegen het
einde van het verhaal gaat mevrouw Qualing met zwangerschapsverlof, zodat Mandaat
voorlopig niet meer met haar geconfronteerd hoeft te worden.
De moeizame verhouding met zijn assistente (en overigens ook met de andere
bibliotheekmedewerkers) spitst de kwestie wel toe. Het voorlopige antwoord op de
vraag waarom Mandaat niet werkzaam blijft in de bibliotheek, luidt dat het hem niet
lukt om op een normale, sociale wijze met anderen in contact te treden. Hij blijft een
eenzaam man. In een visioen dat hij tijdens de laatste treinrit naar huis heeft, vormen
de medewerkers van de bibliotheek een ‘Mystiek Lichaam’. Mandaat maakt hier
geen deel van uit. De vraag luidt nu dus niet meer waarom hij niet in de bibliotheek
blijft werken, maar waarom hij niet toetreedt tot deze gemeenschap. Als het niet aan
zijn collega's ligt, aan wie of wat dan wel? Tegenover conservator Molhuysen licht
Mandaat zelf een tipje van de sluier op: ‘Het heeft meer met mezelf te maken’ (p.
283). Waarop een kwaadaardig stemmetje reageert:
(Alles met jezelf te maken, Mandaat. Alles heeft altijd met jezelf te maken.
Je wilde niet meer zo belangrijk zijn. Je wilde jezelf verliezen en je leven
redden. Je bent gekomen om een mens onder de mensen te worden, in de
hoop dat die stolp van ijdelheid aan scherven zou barsten. Het is je niet
gelukt[...]) (p. 283).
Het probleem is verschoven. Niet bij de medewerkers, niet in de omstandigheden of
in het lot, maar bij Mandaat zelf ligt het probleem. Door de nederige woorden waarin
hij aan het begin van het verhaal zijn opdracht formuleert, ‘zijn leven met anderen
gaan delen’ (p. 203), wordt hardhandig een streep gehaald. Om tot een coherent beeld
van het verhaal te komen, zal gezocht moeten worden naar het waarom van dit
solitaire bestaan, waartoe Mandaat veroordeeld lijkt te zijn.
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Letter en Geest, een spookverhaal?
Een intertekstuele code die tot nu toe onbesproken is gebleven, is die van het
spookverhaal. Net als de verwijzing naar de mythe van Phaëton en naar enkele
bijbelverhalen, zijn aanwijzingen om het genre van het spookverhaal of de ‘gothic’
bij de lezing van het verhaal te betrekken, overduidelijk aanwezig. Niet alleen wordt
in de titel al vermeld dat de onderhavige geschiedenis een specimen van het genre
vormt, in het verhaal zelf wordt dit ook bevestigd door het optreden van een heus
spook. De vraag is nu wat een spookverhaal tot een spookverhaal maakt en of Letter
en Geest voldoet aan deze conventies. In In the Circles of Fear and Desire schetst
William Patrick Day een beeld van het genre.7. In het eerste hoofdstuk van zijn boek
bespreekt hij de conventies die hij verdeelt in drie categorieën: met betrekking op
de personages, de sfeer en de intrige. Uiteraard staat deze indeling in dienst van de
overzichtelijkheid. In werkelijkheid loopt er geen scheidslijn tussen de gebieden,
maar is er sprake van een voortdurende wisselwerking.
In veel spookverhalen treedt een mannelijke held op als belangrijkste personage.
Net als de protagonist in allegorische en romantische verhalen die tijdens de
ontstaansperiode van de ‘gothic’ in zwang waren, moet de held uit een spookverhaal
een (al dan niet zelfopgelegde) opdracht uitvoeren. Maar waar de held in deze andere
verhalen meestal glorieert in zijn heldendom, gaat de held van een spookverhaal
onherroepelijk ten onder aan de missie die hij onderneemt. Zo denkt Dr Jekyll uit
The strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde van R.L. Stevenson de mensheid een
dienst te bewijzen door een medicijn uit te denken dat het goede in de mens naar
voren brengt. Waar hij echter niet op bedacht is, is dat tegelijkertijd ook het slechte
wordt geconcentreerd. De boosaardige evenknie van de geleerde is geboren: Mr
Hyde. Nadat deze veel kwaad heeft gesticht, gaan beiden ten onder. De belevenissen
van Dr Frankenstein verlopen volgens eenzelfde stramien.8. Ook hij denkt de mens
een dienst te bewijzen door een gehoorzame hulp te maken. De gevolgen zijn niet
minder ernstig. Uiteindelijk moet Dr Frankenstein zijn creatie tot aan de einden der
aarde nazitten om hem uit de weg te ruimen. De held uit een spookverhaal is dus
vooral een antiheld. Felix Mandaat berokkent met zijn missie anderen weliswaar
geen leed, maar brengt zichzelf geen stap verder. Integendeel, in plaats van zijn
solitaire bestaan van voor zijn betrekking bij de bibliotheek weer op te pakken, eindigt
hij aan het slot van het verhaal als een leesteken: een punt. De nederigheid en de
goede bedoelingen waarmee de held in veel spookverhalen zijn opdracht aanvangt,
zijn ook bij Felix Mandaat terug te vinden. En ook de held uit Letter en Geest houdt
hiermee zichzelf en de lezer voor de gek, blijkens de woorden van de kwaadaardige
voice-over op pagina 283. De missie komt slechts voort uit ijdelheid en was daarom
van tevoren al gedoemd te mislukken. Ook al eerder in het verhaal, waar verteld
wordt hoe Mandaat in zijn jonge jaren vaak in het riet langs de rivier naar de wolken
placht te kijken, kan de oplettende lezer nattigheid voelen:

7.
8.

William Patrick Day, In the Circles of Fear and Desire; a Study of Gothic Fantasy. Chicago
[etc.], 1985.
Mary Wollstonecraft Shelley, Het monster van Frankenstein. [vertaling van Frankenstein
or the Modern Prometheus door Else Hoog], Utrecht, 1968.
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Die vergelijkingen! De isomorfie van alles! Elk verschijnsel rijmde op een
ander verschijnsel, in eindeloze monotonie, zoals golf rijmt op golf en in
een woordenboek elk woord weer verwijst naar andere woorden. Alles
schikte zich in concentrische cirkels rond dat ene middelpunt: Mandaat.
Alles en iedereen was naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Wie zich
zo verheft brengt de wereld ten val.
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Mandaat is nu hier om zichzelf ten val te brengen. (p. 215).
Hieruit blijkt dat Mandaat wel degelijk lijdt aan de monomanie en het egotisme die
volgens Day de antiheld uit een spookverhaal kenmerken (Day, p. 17).
Een ander verschijnsel dat vaak met het optreden van de held in een spookverhaal
gepaard gaat is spiegeling of verdubbeling. Dit verschijnsel kan bezien worden vanuit
twee perspectieven. Allereerst is er het perspectief van de held die zich een identiteit
wil verwerven. Een manier waarop hij hier gestalte aan kan geven is door zich te
vermenigvuldigen, door een evenbeeld van zichzelf in het leven te roepen. Dit kan
uiteraard gebeuren door geslachtelijke voortplanting, maar dit blijkt óf niet te zijn
weggelegd voor de held (een vrouw is onbereikbaar), óf het kind wordt al spoedig
slachtoffer van de kwade machten die door de held worden opgeroepen. De verlangens
van de held verkeren spoedig in angst: het tweede perspectief. Dit gebeurt bijvoorbeeld
in The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde en Het monster van Frankenstein.
Niet voor niets heeft William Patrick Day zijn studie The Circles of Fear and Desire
genoemd. Volgens hem kan ook het portret van Dorian Gray in de gelijknamige
roman van Oscar Wilde als zo'n verdubbeling worden gezien. In eerste instantie biedt
het portret de afgebeelde de mogelijkheid zijn jonge uiterlijk te behouden, maar
uiteindelijk doet het schilderij hem toch de das om.
Beide aspecten van het verschijnsel verdubbeling, een middel om zich een identiteit
te verwerven of een teken van de desintegratie van de held, zijn ook in Letter en
Geest terug te vinden. De identiteit van Mandaat is al vanaf het begin problematisch.
Op meerdere plaatsen in de tekst blijkt hij zelf al een afspiegeling te zijn. Zo was
zijn vader de tweede keus van zijn moeder en werd het eerste kind in dit huwelijk
dood geboren (p. 204). In de bibliotheek zien velen hem als de nieuwe meneer
Brugman. Ook voor Mandaat zou geslachtelijke voortplanting een middel kunnen
zijn om zich een meer stabiele identiteit te verschaffen. Maar het blijkt voor hem
niet te zijn weggelegd. Zijn toenaderingen tot vrouwen zijn weinig succesvol. Dit
blijkt niet alleen uit Mandaats verhouding tot mevrouw Qualing, maar ook uit de
gebeurtenissen die in het hoofdstuk ‘Twee beschamende herinneringen’ worden
verteld (p. 248-251). In de eerste herinnering laat Mandaat zich door een
zigeunermeisje meelokken. Liggend op zijn stekje in het riet langs de rivier ziet hij
haar lopen. Hij kan het niet laten in te gaan op de uitnodiging die uit haar houding
spreekt. Maar aangekomen in een oude steenfabriek wordt hij bekogeld met steentjes
en blijkt hij het doelwit te zijn in een wreed spel van het meisje en haar broertje.
De tweede herinnering brengt de held terug naar een feestje waarop hij in zijn
studententijd eens verzeild raakte. Mandaat laat zich door een wulpse vrouw
meelokken naar een van de bovenverdiepingen van het pand waar het feestje
plaatsvindt. Daar, in een groot, stoffig hemelbed vangt de vrouw met veel verve het
liefdesspel aan. Maar dit enthousiasme blijkt niet te zijn ingegeven door een passie
voor Mandaat. In het vuur van de strijd floepen plotseling de lichten aan en blijkt hij
het slachtoffer te zijn geworden van een geënsceneerde grap. Zijn kleren bij elkaar
graaiend vlucht Mandaat weg van het toneel. Over de verhouding van Mandaat tot
mevrouw Qualing (‘Hanneke’) kan gerust gezegd worden dat er eigenlijk nauwelijks
sprake is van een verhouding. Mevrouw Qualing refereert immer aan de heer Brugman
als ze het woord tot Mandaat richt:
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Zijn neurotisch onwrikbare gewoonten, daarover raakt ze maar niet
uitgepraat. Hij zal nooit iets laten versloffen; hij is iemand op wie je de
klok gelijk kunt zetten - wat ze dan ook gedaan heeft, zoals Mandaat
dagelijks merken moet. Dat ze zich bij haar loftuitingen onveranderlijk
van het praesens bedient geeft hem te denken. Brugman was en wellicht
zal hij zijn, maar degene die is heet Mandaat. (p. 234)
Maar Mandaat, die een ‘tegendraadse, ongewenste verliefdheid’ (p. 239) voor
mevrouw Qualing opvat, conformeert zich hoe langer hoe meer aan zijn rol als
plaatsvervanger van de heer Brugman. Indirect krijgt hij zo tevens deel aan het
vaderschap, want onder het personeel gaat de roddel dat de heer Brugman de vader
is van het kind dat mevrouw Qualing verwacht. Het gerucht wordt bevestigd door
een incident dat in de leeszaal plaatsvindt. Op een zekere morgen heeft Mandaat een
bovenraampje opengezet om wat frisse lucht het gebouw binnen te laten. Een stel
duiven grijpt echter de kans en vliegt de leeszaal binnen. De hoogzwangere mevrouw
Qualing klimt met een lange haak op een tafel om de beesten (hun uitwerpselen tasten
de boeken aan) weg te jagen. Als Mandaat de leeszaal weer betreedt, is hij juist op
tijd om mevrouw Qualing, die van de tafel valt, op te vangen. Haar pogingen om
weer op te staan leiden bij Mandaat (die juist last heeft van een hardnekkige erectie)
tot een zaadlozing. Het beeld van een geslachtsdaad dringt zich sterk aan de lezer
op. De vruchteloosheid, letterlijk en figuurlijk, van deze schijnversmelting benadrukt
eens te meer de problematische identiteit van Mandaat.
Met deze gebeurtenis zijn we aanbeland bij een ander personage dat regelmatig
in spookverhalen optreedt, namelijk de heldin. Soms is zij het belangrijkste personage
in het verhaal (zoals de naamloze gouvernante in The Turn of the Screw van Henry
James). Maar vaker vervult zij een rol naast de held. In het laatste geval zijn zij nooit
gelijkwaardig. Het mannelijke personage treedt in dit geval vaak op als boosdoener.
Een aantal kenmerken deelt de heldin uit een spookverhaal met de antiheld. Ook zij
vervult een slachtofferrol, maar waar de mannelijke hoofdpersoon deze rol over
zichzelf afroept door (vaak nederig verwoorde) geldingsdrang, roept een heldin de
ellende over zichzelf af door nieuwsgierigheid en verbeelding. De mogelijkheid om
effectieve actie te ondernemen tegen het kwaad dat opgeroepen is, ontbreekt bij
beiden. Dit onvermogen komt bij de heldin echter wel op een andere wijze tot uiting:
deugdzaamheid en passiviteit maken haar tot prooi. Het grootste verschil tussen de
antiheld en de heldin is dat de heldin wél de mogelijkheid heeft de ondergang te
ontvluchten. Deze ontsnapping is, paradoxaal genoeg, alleen mogelijk door haar
passieve houding: ze keert terug naar de ‘gewone’ wereld door in de rol van
echtgenote of moeder te treden. (Day p. 17). Op een aantal punten voldoet mevrouw
Qualing uit Letter en Geest aan het beeld van de heldin in een spookverhaal zoals
Day dat schetst. Het ontbreekt haar aan de nieuwsgierigheid en de verbeelding die
haar in een slachtofferpositie zouden kunnen brengen. Passiviteit en deugdzaamheid
kenmerken haar echter in hoge mate. Zeer accuraat doet ze haar werk, volgens allerlei
vaste rituelen. Ze verlaat uiteindelijk vanwege haar zwangerschap de ‘onderwereld’
van de bibliotheek.
Door de bibliotheek een ‘onderwereld’ te noemen, zijn we aanbeland bij wat Day
in zijn studie noemt ‘the gothic atmosphere’: de sfeer die in spookverhalen heerst.
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Waardoor wordt deze sfeer bepaald en wat zit hierachter? Day zegt hier het volgende
over:
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the descent into the Gothic underworld becomes a descent into the self in
which the protagonists confront their own fears and desires and are
transformed, metamorphosed, doubled, fragmented, and destroyed by this
encounter. However, the conventions of the genre always externalize this
process, presenting the psychic experience of the protagonists in terms of
their encounters with exotic places, creatures and events. (Day p. 27).
De verschrikkingen in een spookverhaal bestaan dus bij de gratie van het subject van
de held. De angsten die hij heeft (en die, zoals uit het bovenstaande bleek, een gevolg
zijn van gekoesterde verlangens) worden uitgebeeld in het verhaal. Het belangrijkste
ingrediënt dat in Letter en Geest verantwoordelijk is voor de spookachtige sfeer is
natuurlijk het optreden van het spook. De verschijning kan gezien worden als een
afspiegeling van Felix Mandaat. Het feit dat het spook steeds op eenzelfde afstand
voor hem uitzweeft voedt het idee dat de verschijning het onvermogen om een
begeerde identiteit te verwerven symboliseert. De verschillende opvattingen over de
aard van het verschijnsel vormen een ander sfeerbepalend element in het verhaal.
Het misverstand in de Kapel tussen Mandaat en Van Uffel wordt veroorzaakt doordat
beiden de spookverschijning anders beoordelen. Mandaat beschouwt het spook, na
het enkele malen te hebben gezien, als een empirisch feit. Als hij dit volhoudt
tegenover Van Uffel, concludeert deze dat de verschijning een hersenspinsel van
Mandaat is. Beiden vangen het spook dus in een andere verklaring, gaan op een
andere manier om met het onbekende. Mandaat past het optreden van het spook in
zijn wereldbeeld in, Van Uffel verklaart het als een aberratie van Mandaats psyche.
Geen van beiden legt zich neer bij de onverklaarbaarheid die het begrip ‘spook’ in
zich draagt.
Ten slotte kan de bibliotheek en meer in het bijzonder het hart van de bibliotheek,
de Kapel, genoemd worden als element dat bijdraagt aan de spookachtige sfeer in
het verhaal. In deze ruimte, waar de duizenden boeken bijeen worden gehouden op
een bevende, piepende ijzeren constructie uit de negentiende eeuw, zal in vroeger
tijden, toen de ruimte nog een andere functie had, menigmaal om de aanwezigheid
van de Geest zijn gebeden. Vlak voordat Mandaat hier het spook de eerste maal ziet,
filosofeert hij over boeken, de bibliotheek en zijn eigen geest.
Een brein in een brein om een brein is hij, een bibliotheek in een
bibliotheek om een bibliotheek, een ondoordringbaar solipsistisch systeem,
een huiveringwekkende parodie op Plato's grot, waar de schimmen die je
ziet door jezelf geworpen worden, waar niets verwijst naar de zekerheid
van transcendente ideeën, noch van de knie die over een straatsteen
schaaft, de tong die, uitgesproken, in een kus een andere tong ontmoet.
(p. 230).
De angst voor eenzaamheid, ongeloof en de onmogelijkheid om daadwerkelijk met
mensen van vlees en bloed in contact te treden, wordt in deze bespiegeling op
beklemmende wijze verbeeld. Een benauwende sfeer neemt voorgoed bezit van de
bibliotheek.
Na de personages en de sfeer bespreekt Day ten slotte de conventies van het
spookverhaal die vooral de intrige betreffen. Het belangrijkste over de intrige van
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een spookverhaal is bij de bespreking van de personages al gemeld, namelijk dat de
held niet in staat is een gesteld doel te bereiken. Spookverhalen hebben geen
doelgericht, teleologisch karakter, waarbij in de loop van het verhaal
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vanuit een situatie A een situatie B wordt bereikt. De intrige wordt juist gekenmerkt
door circulariteit. Een spookverhaal vormt als het ware een gesloten systeem. Er kan
geen energie aan worden toegevoegd of uit ontsnappen. De inspanningen die de held
aan zijn missie wijdt, komen slechts ten goede aan het proces waarin zijn identiteit
steeds verder uiteenvalt. Een uitzondering op het circulaire karakter van het
spookverhaal wordt gevormd door de heldin. Zij is wel in staat het systeem te
ontvluchten. De verhaallijn waarin zij de hoofdrol speelt is dus wel teleologisch van
karakter. Dit beeld sluit aan op de gebeurtenissen rond Felix Mandaat en mevrouw
Qualing.
Uit de spiegeling van Letter en Geest aan de conventies van het spookverhaal
blijkt dat de roman wel degelijk als een representant van het genre kan worden
beschouwd. De gepostuleerde eenheid van het werk krijgt binnen het interpretatiekader
van het spookverhaal gestalte.9. Uit de sfeer van het verhaal, de gebeurtenissen en de
eigenschappen van de personages zoals Mandaat en mevrouw Qualing, komen
elementen naar voren die tezamen een consistent beeld vormen van Letter en Geest
als spookverhaal. Het verloop van de intrige en het einde van het verhaal sluiten bij
dit beeld aan. Met de ondertitel is als het ware een vloek uitgesproken over wat de
held, Felix Mandaat, zich voorneemt te gaan doen. Zijn onmacht is bepaald omdat
van tevoren al vastligt dat de machtiging tijdelijk van aard is en dus weer ingetrokken
zal worden. Zoals een boek waarvan het einde bij lezing onafwendbaar nadert:
Er tikt een klok. Zijn been tintelt. Memento mori! Zo meteen is het verhaal
afgelopen. Wat hij heeft gelezen is een boek, een ding, dat hij straks zal
dichtklappen, met een tik zal bijzetten in zijn boekenkast [...]. (p. 278).

Het spookverhaal en de poëtica van Kellendonk
De verregaande schatplichtigheid aan het genre van het spookverhaal bevestigt nog
eens het kunstmatige en niet-realistische karakter van Letter en Geest. Kellendonk
heeft in de conventies van de ‘gothic’ een code gevonden die sterk aansluit bij zijn
poëticale opvattingen. In het essay ‘Idolen; over het tweede gebod’ heeft hij deze
poëtica in twee woorden samengevat: oprecht veinzen (p. 859). Met deze uitdrukking
beschrijft de auteur wat hij onder het begrip ironie verstaat. Hij parafraseert het als
volgt: ‘We doen net alsof we weten waar we het over hebben, en we vergeten geen
moment dat we maar doen alsof.’ (p. 859). ‘De ironie’, aldus Kellendonk, ‘erkent
het mysterie en dus ook haar eigen voorlopigheid.’ (p. 859). In ‘Idolen’10. zet hij aan
de hand van het tweede gebod, ‘Gij zult u geen godenbeeld maken, noch enig beeld
van wat in de hemel is daarboven, op de aarde beneden, of in het water onder de
9.
10.

Douwe Fokkema en Elrud Ibsch, Het Modernisme in de Europese letterkunde. Amsterdam,
1984, p. 17.
Met twee andere essays is ‘Idolen; over het tweede gebod’ onder de titel ‘Oprecht veinzen’
gebundeld in De veren van de zwaan. In het ‘Vooraf’ van deze bundel zegt Frans Kellendonk
over de essays: ‘De drie stukken waarmee deze bundel besluit hebben geloof en ongeloof
als thema. Ze zijn voortgekomen uit mijn romans Letter en Geest en Mystiek lichaam. Deels
zijn ze rationalisaties achteraf, deels denken ze erop voort.’ (p. 721).
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aarde.’ (p. 848) zijn poëtica uiteen. Het gebod bewaart de kunstenaar voor de pretentie
dat hij de werkelijkheid zou kunnen weergeven. Deze pretentie kleineert het mysterie
en vormt een beletsel om op de uitdaging ervan in te gaan. Kellendonk wijst het
naïeve realisme dus radicaal af (p. 852-853). Niet alleen in de literatuur, maar ook
daarbuiten, zoals in de journalistiek. Globaal kan gesteld worden dat de auteur in
‘Idolen; over het tweede gebod’ wat hij noemt ‘het geloofsprobleem’ in de literatuur
bespreekt. Het essay dat in de bundel De veren van de zwaan hieraan voorafgaat
heeft de titel ‘Beeld en gelijkenis; over God’. Dit essay handelt over ‘het
geloofsprobleem’ buiten de literatuur. Kellendonk formuleert dit als volgt:
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Hoe een agnosticus er een ethiek op na moet houden weet ik niet. Hij
gelooft niet in de geboden van de eerste tafel en ontneemt daarmee de
overige geboden hun rechtsgrond. Hij probeert zich uit dat dilemma te
redden door te beweren dat die overige geboden een soort natuurwetten
zijn, maar als ze dat al zijn dan behoren ze toch tot de sfeer der natuurlijke
feiten die, zoals gezegd, slechts feeërieke of angstaanjagende, maar hoe
dan ook op een mysterie terugwijzende regelmatigheden kent. Op die
manier zul je nooit een mens uit één stuk worden. (p. 846).
De schrijver lijkt hier een stelling in te nemen. Maar met wat hij eerder te berde
brengt, blijkt dat de zaken er minder eenvoudig voorstaan:
Ongeloof plaagt me voortdurend, als een suffe bui, of een hardnekkige
kater als iets dat zal overgaan, met andere woorden, hetgeen me de troost
geeft dat ik het in ieder geval nooit zonder de hoop hoef te stellen. Van
dag tot dag weet ik me heel aardig te redden door mijn ongeloof op te
schorten met behulp van een paar flinke doses agnosticisme. Maar dat is
oppervlakkig en onoprecht, aspirine voor de ziel. Het geloof waar de
agnosticus zijn schouders over ophaalt belijdt hij met zijn voeten. Hij
gelooft dat morgen de zon weer zal opgaan, maar wenst dat geloof nergens
op te stoelen. (p. 846).
Het beeld van de werkelijkheid, zoals de moderne natuurwetenschappen na Newton
dat hebben geschapen, belet Kellendonk zich over te kunnen geven aan het mysterie.
Zoals ook Mandaat en Van Uffel zich niet kunnen neerleggen bij de
onverklaarbaarheid van het spook. Of de auteur voelt zich door dit beeld van de
werkelijkheid opgesloten in de wereld van zijn eigen gedachten. Zoals Mandaat zich
gevangen weet in een ondoordringbaar solipsistisch systeem (p. 230): de uiterste
consequentie van het cartesiaans dualisme.11. ‘Bijvoorbeeld als ik me bedenk dat de
stoel waarop ik zit voor het overgrote deel uit leegte bestaat en verder uit een paar
losse atoompjes, of als ik me afvraag hoe ik zo zeker weet dat ik van alles gemeen
heb met andere mensen.’ (p. 845). De aansluiting van het genre van het spookverhaal
bij de poëtica van Kellendonk is niet geheel toevallig. Een korte (en weinig
genuanceerde) literair-historische beschouwing over het ontstaan en de ontwikkeling
van het genre van de ‘gothic’ laat dit zien. Vóór de moderne wijsbegeerte (Descartes)
en vóór de moderne natuurwetenschap (Copernicus, Newton) konden verhalen, hoe
onwaar feitelijk ook, verwijzen naar een transcendente werkelijkheid achter de
materiële wereld. Er kon een waarheidsgehalte aan deze verhalen worden toegekend.
Na de publicatie van Newtons Principia boette deze visie op de werkelijkheid
langzamerhand aan invloed in en nam een wereldbeeld dat slechts feiten voor waar
aanneemt de dominante positie in. Ook genres waarin werd uitgegaan van een
transcendente werkelijkheid, verdwenen naar de rand van het literaire systeem. De
werelden waaraan in deze verhalen werd gerefereerd, voldeden niet aan de eis van
meetbaarheid. Opkomende realistische genres werden geacht deze pretentie wel waar
11.

Het materiële kan niet herleid worden tot de geest, noch omgekeerd. Dit leidt tot solipsisme,
de opvatting dat alleen kennis van de eigen bewustzijnstoestanden mogelijk is. J. van Braken
en J.T. van den Brink, Filosofie van de wetenschappen,. Muiderberg 1988, p. 38-39.
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te kunnen maken. De oude genres werden niet langer als serieuze literatuur
beschouwd. Bijgevolg meende men uit deze verhalen ook geen morele lessen meer
te kunnen trekken. De verhalen konden nog slechts ter verstrooiing dienen. Procédés
die voorheen werden gehanteerd om te verwijzen naar een transcendente wereld,
konden nu alleen nog maar naar het verhaal zelf verwijzen. De beschreven werelden
bestonden alleen in de verhalen waardoor de genres een in hoge mate autonoom
karakter kregen. De ‘gothic’, een
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van deze genres, is in de loop van de negentiende eeuw toch een referentiële functie
gaan vervullen. Hoewel achter steeds meer verschijnselen wetmatigheden werden
ontdekt, was de menselijke geest nog steeds een onontgonnen gebied. Voor het
voorwetenschappelijke begrip ‘ziel’ was nog geen vervanger gevonden. Het
spookverhaal voorzag voor een deel in deze lacune. Maar het genre bood niet, zoals
een wetenschappelijke theorie, een coherent, werkbaar en uit te bouwen model. In
een spookverhaal wordt slechts naar ‘producten’ van de menselijke geest verwezen
die onbeheersbaar, chaotisch leken te zijn: angsten en verlangens. In deze zin vormde
het genre een soort tussenstation, een tijdelijk model voor de werking van de
menselijke geest, in afwachting van Freud die er op meer wetenschappelijke wijze
aandacht aan zou besteden.

Tot besluit
De ontstaansgeschiedenis van het spookverhaal wordt evenals de poëtica van Frans
Kellendonk gekenmerkt door de tegenstelling verklaarbaar - onverklaarbaar. De
schrijver gaat er vanuit dat de werkelijkheid per definitie onbeschrijfbaar,
onverklaarbaar is. En hoewel modellen die een beschrijving van de werkelijkheid
geven zich soms erg sterk doen gelden, moet het voorlopige en beperkte karakter
ervan in het oog worden gehouden. Door de hoge waarheidspretenties van deze
(natuurwetenschappelijke) modellen in de achttiende en negentiende eeuw werden
genres als het ware teruggeworpen op zichzelf en kregen ze een autonoom,
zelfreferentieel karakter. Dit leidde tot kunstmatigheid in de verhalen. De
‘ideeënmuziek’12. zoals die prachtig opklinkt uit Letter en Geest; een spookverhaal,
blijkt voort te komen uit het harmonieus samengaan van de melodielijn van
Kellendonks poëtica met die van het genre van het spookverhaal.
De belangstelling voor het werk van Frans Kellendonk is vooral gericht op de
roman Mystiek lichaam; een geschiedenis. Veel thema's die hierin worden
aangesneden komen ook in Letter en Geest al aan bod. Vader Gijselhart en zijn zoon
Leendert uit Mystiek lichaam, zijn evenals Felix Mandaat verstrikt in een systeem
waaraan ze niet kunnen ontsnappen. De vader is met handen en voeten gebonden
aan een economisch model. Dit gaat in mindere mate ook op voor zijn zoon. Maar
deze verbindt zich uiteindelijk onherroepelijk aan een ander systeem als hij het virus
dat hij onder de leden heeft, doelbewust gaat verspreiden. Hij krijgt hierdoor de
karaktertrekken van een moderne graaf Dracula. Alleen dochter en zus Prul kan zich
als vrouw aan de naar een einde voorthollende opeenvolging van gebeurtenissen
onttrekken. Net als mevrouw Qualing in Letter en Geest stelt ze de voortgang van
de geschiedenis veilig door het leven te schenken aan een kind.
Wim Oppelaar studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit Utrecht met moderne Nederlandse letterkunde als specialisatie.
Zijn doctoraalscriptie had Letter en Geest tot onderwerp.
12.

Deze term gebruikt Kellendonk voor het eerst in 'Ons wilde westen; literatuur en publieke
opinie', het laatste essay in de bundel De veren van de zwaan. Hij gaat in dit essay ondermeer
in op de negatieve reacties die de roman Mystiek lichaam heeft uitgelokt.
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Een ongewenst boek
Hans van Stralen
Over Der Engel schwieg van Heinrich Böll
Hoe kon het gebeuren dat een roman van Heinrich Böll meer dan
veertig jaar op publicatie moest wachten? Hans van Stralen onderzoekt
de merkwaardige afwijzing van Der Engel schwieg in 1951. Böll achtte
het noodzakelijk dat schrijver en lezer zich betrokken tonen met de
actuele situatie. Dit ethische standpunt, dat op verwantschap met
existentialistische auteurs als Sartre en De Beauvoir duidt, vond echter
geen instemming van het Duitse publiek: de neiging tot zwijgen over
de oorlog was reeds zeer sterk.
Vier jaar geleden verscheen in Duitsland postuum Der Engel schwieg, de roman van
Heinrich Böll waaraan hij in de jaren 1949 tot 1951 gewerkt had. Het boek werd
destijds door de uitgever Friedrich Middelhaave geweigerd, omdat hij meende dat
de naoorlogse Duitse samenleving met haar gestegen levensstandaard geen behoefte
meer had aan beschrijvingen over gewonde soldaten en gebroken gezinnen. Deze
weigering is opmerkelijk. Böll had als prozaïst namelijk al naam gemaakt met
literatuur over de oorlog, nadat hij in 1949 en 1950 respectievelijk Der Zug war
pünktlich en Wanderer, kommst du nach Spa had gepubliceerd. Bovendien had Böll
al delen van Der Engel schwieg aan een redacteur van de uitgeverij voorgelezen, die
op het manuscript enthousiast gereageerd had. In de herfst van 1950 werd Bölls
roman zelfs al aan het publiek aangekondigd; de tekst daarvan was grotendeels
ontleend aan brieven die Böll over zijn roman aan de uitgever gestuurd had. Der
Engel schwieg - zo luidde de aankondiging - zou gaan over het menselijk lot, namelijk
over het individu dat voortdurend in gevaar verkeert. De oorlogsgeneratie zou in de
roman centraal staan. Daarnaast zou Bölls werk geen hard realistisch boek worden,
ondanks het gegeven dat de roman over deze verloren generatie zou gaan.
Na het echec rond de publicatie van Der Engel schwieg besloot Böll zijn roman
in delen en als feuilleton aan kranten, tijdschriften en radioprogramma's aan te bieden.
Maar ook bij de Norddeutsche Rundfunk oordeelde men dat Bölls teksten niet alleen
te pretentieus, maar ook ongeschikt waren voor de luisteraars. Zij zouden Bölls
verhalen als anachronistisch ervaren, een visie die zeven jaar na de oorlog ook weer
merkwaardig overkomt. Tenslotte had Wolfgang Borchert nog rond 1947 - zij het
met de nodige kritiek van rechts - zijn Draußen vor der Tür voor de radio en op het
toneel kunnen presenteren. De wijze waarop Borchert in zijn dramatische stuk de
Duitse samenleving hekelde, was veel venijniger dan de manier waarop Böll de
naoorlogse situatie schildert.1 Het lijkt er op dat in vijf jaar tijds de tendens tot zwijgen
over de oorlog dus al krachtig was in het Duitsland van de jaren vijftig en dat Böll
ook toen al het geweten van zijn volk wakker wilde houden.
Hoewel ik mij als Nederlandse lezer uit de jaren negentig nauwelijks een exacte
voorstelling kan maken van de situatie destijds in Duitsland, lijkt mij dat de afwijzing
van Middelhaave een verkeerd besluit was. Bölls roman gaat immers niet zozeer
over het puin na 1945 alswel over de condities om temidden van de ‘Trümmer’ een
menswaardig bestaan op te bouwen. In zijn Bekenntnis zur Trümmerliteratur uit
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1952 verzet Böll zich al tegen de visie als zou zijn literaire generatie slechts de
puinhopen van het naoorlogse Duitsland willen beschrijven. Böll meent dat de
schrijvers met wie hij zich verwant voelt geen valse romantiek willen bedrijven,
maar de werkelijkheid willen zien zoals ze is, ook al geeft die weinig reden tot
vreugde. De schrijver moet - zo betoogt Böll - geen ‘Blindekuh’ meer spelen, dat
wil zeggen: hij dient zich van introspectie te onthouden en zijn ogen open te houden
voor de realiteit. De moralistische kant van Bölls poëticale geschriften uit de jaren
vijftig blijkt wanneer hij beweert dat de auteur de naoorlogse mens op zijn innerlijke
krachten moet aanspreken, opdat de
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De puinhopen van Darmstadt

maatschappij daadwerkelijk veranderd kan worden: ‘Es ist unsere Aufgabe, daran
zu erinnern, daß der Mensch nicht nur existiert, urn verwaltet zu werden - und daß
die Zerstörungen in unserer Welt nicht nur äußerer Art sind und nicht so geringfügiger
Natur, daß man sich anmaßen kann, sie in wenigen Jahren zu heilen’ (Böll 1979:
35).
Met dit literaire uitgangspunt over de noodzaak tot betrokkenheid van de schrijver
en de lezer met de actuele situatie schaart Böll zich aan de zijde van ethisch
georiënteerde literatoren als Sartre, De Beauvoir en Borchert. Deze auteurs wilden
evenals Böll naast de beschrijving van de negatieve werkelijkheid ook wegen aan
de lezer tonen om de situatie te verbeteren. Daarbij deden zij een beroep op de vrijheid
van het individu en op die van de lezer in het bijzonder.
Der Engel schwieg past goed in het zojuist geschetste beeld van het ethisch-literaire
existentialisme. De roman gaat over de eenendertigjarige ‘Heimkehrer’ Hans
Schnitzler, die voor de oorlog het beroep van boekhandelaar uitoefende.
Teruggekomen van het front wordt hij direct geconfronteerd met de enorme materiële
en geestelijke ravage in zijn vaderland. Schnitzler werd tijdens de oorlog, nadat hij
geprobeerd had te deserteren, ter dood veroordeeld, maar wist met de hulp van
sergeant Gompertz daaraan te ontsnappen. Even later wordt deze Gompertz door
zijn landgenoten doodgeschoten. Na de terugkeer in zijn geboortestad (waarschijnlijk
Keulen) besluit Schnitzler zijn verhaal aan de weduwe van Gompertz te vertellen.
Ondertussen probeert hij met veel moeite aan valse identiteitsbewijzen te komen om
zijn gevangenisstraf te ontlopen, niet beseffend dat de geallieerden de stad al enige
dagen bezet hebben. Niettemin heeft hij deze papieren nodig om aan voedselbonnen
te kunnen komen. Zijn inspanningen worden beloond als Schnitzler Regina Unger
ontmoet die niet alleen voor de papieren, maar ook voor onderdak en voedsel
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zorgt. Met haar begint Hans al snel een intieme relatie, hoewel hun wederzijdse liefde
door de jaren '40-'45 getekend is. Want Schnitzlers echtgenote is tijdens een
bombardement om het leven gekomen en Regina's baby, die uit een kortstondig
contact met een vreemde man verwekt is, sterft kort na de geboorte. Zowel Regina
als Hans blijken temidden van het puin en de troosteloze situatie een op liefde
gebaseerde relatie op te kunnen bouwen. Daarnaast zijn er nog twee personages in
Der Engel schwieg die tussen de puinhopen een authentiek bestaan blijken te kunnen
leiden: de kapelaan uit Hans' parochie en de weduwe van Gompertz. De eerste blijkt
naast vertrouwenspersoon voor Schnitzler ook een mens te zijn die de christelijke
naastenliefde weet te praktizeren. Regelmatig ontvangt Schnitzler van deze pastoor
voedsel en sigaretten. Elisabeth Gompertz deelt de erfenis van haar overleden
echtgenoot uit aan de armen van de stad; op haar sterfbed geeft ze haar laatste geld
aan de priester. Het grote inauthentieke tegenvoorbeeld, het symbool van de
‘inhumanen Gegenwelt’ (Bernhard 1992: 140) is Dr. Fischer, die dezelfde schoonvader
heeft als de altruïstische Elisabeth Gompertz. Hij beschouwt het uitdelen van Willie
Gompertz' geld aan de armen als een hysterische daad. Fischer was voormalig adviseur
van de machtige aartsbisschop en is na de oorlog redacteur geworden van het
christelijke tijdschrift Das Gotteslam. Hij staat voor de verfijnde estheet die aan
verveling lijdt en voor de opportunistische geldwolf. Tijdens de oorlog sympathiseerde
hij met de nazi's en na 1945 weet hij uit de schaarste munt te slaan. Aan het geld dat
hij daarmee verdient, kleeft evenwel de geur van bloed. In het volgende citaat lijkt
een relatie met Judas gelegd te worden: ‘Wenn er die Tür [van zijn brandkast, HvS]
öffnete, kam ihm eine heftige süßliche Wolke entgegen, süßlicher Dreck, der den
Begriff Bordell in ihm auflöste - aber es fiel ihm ein, daß es Blutgeruch war, der sehr
verdünnte, verfeinerte Geruch von Blut...’ (Böll 1994: 122).
Der Engel schwieg vertoont nauwelijks een plot, Böll lijkt enkel een beeld van de
nieuwe situatie te willen geven en de mogelijkheden tot authentiek functioneren
temidden van de totale ontreddering te willen laten zien. Zijn roman begint en eindigt
met hetzelfde symbool: de stenen engel die bevuild en beschadigd is door het
oorlogsgeweld. Aan het slot van de roman, als de begrafenis van Elisabeth Gompertz
wordt beschreven, schetst de verteller het volgende beeld van de gevallen engel:
[..] er hatte sein Profil im schwarzen Schlamm verborgen, und die
Abflachung an der Stelle seines Hinterkopfes, wo er sich von der Säule
gelöst hatte, erweckte den Eindruck, als sei er niedergeschlagen worden,
sei nun an die Erde geschmiegt, um zu weinen oder zu trinken, sein Gesicht
lag in einer Schlammpfütze, seine starren Locken waren mit Dreck
bespritzt, und seine runde Wange trug einen Lehmflecken; nur sein
bläuliches Ohr war makellos, und ein Stück seines zerbrochenen Schwertes
lag neben ihm: ein längliches Stück Marmor, das er weggeworfen hatte.
(Böll 1994: 188)
Het lijkt of Böll zich met Der Engel schwieg net als andere literaire existentialisten
al snel in een literair-historisch vacuüm had genesteld. Het grote publiek wilde zo
snel mogelijk de oorlog vergeten en de destijds dominante Gruppe 47 wilde zich
opnieuw met het experiment, dat na 1933 zoveel tegenstand had ondervonden, gaan
bezighouden. Tekenend is het dan ook dat de geëngageerde Böll in 1965 de Gruppe
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47 gebrek aan solidariteit verwijt (Nägele 1976: 43). Het zojuist genoemde isolement
viel ook andere literaire existentialisten ten deel: Borchert werd na zijn dood snel uit
de literaire canon gewerkt, Sartre en De Beauvoir legden zich in de jaren vijftig
steeds meer toe op het schrijven van ethische en politieke geschriften.
Ik heb tot nog toe gesuggereerd dat Der Engel schwieg als een existentialistische
tekst gezien kan worden en het is nu zaak deze aanname verder uit te werken.
Existentialistische teksten worden vaak getypeerd door drie nauw met elkaar
verweven semantische topoi, namelijk de grenssituatie, de ander en het engagement.
De eerste topos valt in Bölls roman natuurlijk samen met de oorlog, zij het dat veel
meer de situatie direct na de Duitse capitulatie beschreven wordt; naar de oorlog zelf
wordt alleen indirect verwezen in Der Engel schwieg. Böll toont niet de ontploffing,
maar de ravage en in die zin is zijn roman in tegenstelling tot de wilde ‘Aufschrei’
van Borchert een tamelijk stil boek (vergelijk ook Bernhard 1992: 139). De ander is
in Der Engel schwieg zoals in de meeste literair-existentialistische teksten meestal
machtig en anoniem. In Bölls roman zijn het vaak de anonieme ‘Schriebtischmörderer’
die vanuit het kantoor hun verlammende invloed op de medemens uitoefenen. In Der
Engel schwieg wordt deze Ander treffend geschilderd als Schnitzler de oproep voor

Vooys. Jaargang 15

17
militaire deelname aan de oorlog in de bus krijgt: ‘[...] es war nur eine Postkarte
gekommen, flüchtig unterkritzelt von irgendeinem Major, der sonntags vielleicht
nicht weit von ihm in der Kirche kniete, Seine Frau beschlief, seine Kinder zu
anständigen deutschen Menschen erzog und werktags stoßweise Postkarten
unterschrieb’ (Böll 1994: 34-35).2
Het engagement valt moeilijker te lokaliseren in Der Engel schwieg. De
hoofdpersonages Hans en Regina wijzen de situatie duidelijk af zonder daarbij
concrete actie te ondernemen om de werkelijkheid positief te veranderen. Hun doel
bestaat uit het ‘bewusteloos’ overleven in de gegeven ellende. In die zin ontvouwen
beiden zogenaamde afwezige handelingen, die in literair-existentialistische teksten
zo vaak voorkomen en daarin meestal impliciet als een vorm van kwade trouw worden
veroordeeld. Niettemin worden Regina en Hans ook duidelijk als machteloze
slachtoffers geschetst. Aldus verwijst hun tragische lot regelrecht naar de
machthebbers, de representanten van Kerk & Staat, waarvan Dr. Fischer een typisch
voorbeeld is. Het ‘afwezige’ handelen van Hans en Regina dat op zich genomen
weinig opbouwend is, blijkt binnen Bölls verteltechniek als een impliciete kritiek op
de bureaucraten te fungeren. Dit procédé moet de lezer tot verzet tegen de situatie
in, maar ook buiten het literaire werk leiden en getuigt zo van een geëngageerde
schrijfhouding. Op een ander niveau kan men het liefdespaar als authentieke
buitenstaanders bezien. In existentialistisch proza treden dit soort personages vaak
op; zij bezitten een soort oorspronkelijkheid die de brave burger verloren heeft en
op deze wijze leveren zij impliciet kritiek op wat de existentialistische filosoof
Heidegger het ‘Men’ noemde.3.
Ook de motieven van de gesloten ruimte en van het existentiële misverstand kan
men in het literaire existentialisme regelmatig aantreffen. In Der Engel schwieg wordt
het eerste motief vooral gerepresenteerd door kelders en ziekenhuizen, waar de doden
en gewonden de overlevenden met de broosheid van het bestaan confronteren. Het
tweede motief wordt duidelijk zichtbaar in de passage waarin sergeant Gompertz als
gevolg van een misverstand door zijn eigen soldaten wordt neergeschoten. Deze actie
is waarschijnlijk veroorzaakt door het gegeven dat Gompertz zijn jasje aan Schnitzler
had afgegeven en daarom niet meer door zijn eigen leger herkend werd.
Ten slotte moet Bölls traditionele verteltechniek en zijn vertrouwen in de
conventionele taal als literair-existentialistische kenmerken genoemd worden. In
tegenstelling tot dichters als Paul Celan had Böll minder problemen met een door
‘Auschwitz’ geschonden taal. In zijn Frankfurter Vorlesungen uit hij regelmatig de
wens om de vervreemde taal met vertrouwde woorden nieuw leven in te blazen. Wat
betreft de vertelprocédés kan men een interessante parallel ontdekken tussen De
Beauvoirs concept van de metafysische roman en Bölls narratieve technieken. De
Franse existentialiste pleit voor een realistische beschrijving van de werkelijkheid
die evenwel aan de hand van metafysische invalshoeken (bijvoorbeeld thema's als
‘schuld’, ‘de tijdelijkheid van de existentie’) moet worden voltrokken. In die zin is
de descriptie van de situatie niet helemaal waardevrij, ze wordt als het ware met een
ethisch-wijsgerige zaklamp beschenen. Een soortgelijk procédé lijkt Böll voor ogen
te hebben als hij stelt dat de situatie niet zoals ze zich toont beschreven dient te
worden, maar met behulp van de verbeelding bewerkt moet worden, opdat het
beschrevene voor de mens existentiële betekenis gaat krijgen. Door middel van de
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imaginatie immers kan de verteller de lezer op onvermoede mogelijkheden en
inconsequenties wijzen waartoe de puur descriptieve vertelwijze niet in staat is, en
kan de auteur aldus zijn engagement gestalte geven.
Op één punt wijkt Der Engel schwieg duidelijk af van een algemene tendens in
het literaire existentialisme. Ik doel op de wens tot transformatie van de christelijke
beginselen binnen een antropocentrisch gericht kader. Bij Sartre c.s. wordt de hel de
ander, is de zonde de fout die tegen de medemens begaan wordt. Deze omkering valt
in Bölls postuum verschenen roman niet waar te nemen, een gegeven dat weinig
verwondering hoeft op te roepen als we ons zijn affiniteit met het (non-constitutionele)
katholicisme herinneren.
Het meest essentiële kenmerk van existentialistische literatuur ligt in de poging
om door het tonen van negatieve situaties de mens tot positieve daden te bewegen.
Of uitgever Middelhaave zich van deze opzet bewust was, valt nu moeilijk vast te
stellen. Misschien kon of wilde hij het literair-existentialistische uitgangspunt niet
accepteren. In dat geval moet men toch begrip tonen voor zijn keuze, want voor de
lezer anno 1996 liggen de zaken door de afstand tot de Tweede Wereldoorlog veel
duidelijker en ook minder beladen op tafel. Niettemin geloof ik dat het georganiseerde
vergeten van de jaren '40-'45 averechts gewerkt heeft. De publicatie van Der
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Engel schwieg had een bijdrage kunnen leveren aan de verwerking van een soort
leed dat mensen nu juist uit willen spreken en dat - omdat het om weerklank vraagt
- niet onderdrukt mag worden.
Hans van Stralen doceert aan het Instituut voor de Lerarenopleiding van
de Universiteit van Amsterdam.
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Eindnoten:
1 Een interessante parallel tussen Draußen vor der Tür en de affaire rond de publicatie van Der
Engel schwieg kunnen we vinden in Wolfgang Borcherts beschrijving van de theaterdirecteur
die de ‘voorstelling’ van de repatriant Beckmann om de volgende reden afwijst: ‘Damit machen
Sie sich nur unbeliebt. Wo kämen wir hin, wenn alle Leute plötzlich die Wahrheit sagen wollten!
Wer will denn heute noch etwas von der Wahrheit wissen? Hm? Wer?’ (Borchert 1991: 136).
2 De doordringende blik van de ander wordt in Der Engel schwieg gethematiseerd als Dr. Fischer
onder het bed van de overleden Elisabeth Gompertz naar voor hem belangrijke papieren zoekt:
‘[...] einen Augenblick war es still, und in dieser Stille hörte er, daß die Tür geöffnet und wieder
geschlossen wurde; er blieb liegen, hörte einen einzigen Schritt, dann war wieder Stille, und er
dachte daran, daß nun irgend jemand dort stand, der seine Beine betrachtete, seine Schuhe, die
lächerliche untere Hälfte eines männlichen, unter dem Bett liegenden Körpers’ (Böll 1994:
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183-184). Deze scene vertoont een interessante overeenkomst met Sartres beschrijving in L'être
et le néant van de jaloerse man die zijn vrouw door een sleutelgat bespiedt. Overigens had
Sartre meer affiniteit met het werk van H.E. Nossack dan met dat van diens landgenoot Böll.
Ik vermoed dat Sartres afkeer van het katholicisme, waartoe Böll zich altijd - zij het met de
nodige kritische kanttekeningen - heeft bekend, hier een rol speelde (vergelijk ook Nägele 1976:
48
3. M. Butler merkt in dit verband op dat de minnaars en minnaressen in Bölls werk vaak
onpraktische buitenstaanders zijn die niettemin in contact staan met ‘a level of spiritual and
sensual experience which their opponents have lost’ (Butler 1994: 10). Deze vaststelling geldt
zeker ook voor Hans en Regina.
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De zonden van de lezer (1): Vraatzucht
Jan Vorstenbosch
Een verhaal heeft zijn moraal, maar heeft de lezer ook een ethiek? Ik bedoel niet in
het dagelijks leven - dat zit, laten we aannemen, wel goed. Er zijn mensen die een
meer positieve relatie zien tussen lezen en moreel leven. Maar zoals de
veronderstelling dat ‘Böse Menschen keine Lieder haben’ wordt weerlegd door het
Horst Wessel-lied, zo zijn er ook wel een paar boeken te noemen die de moraal niet
vooruit geholpen hebben, om het zacht uit te drukken. Tussen veel-lezerij en een
rechtschapen bestaan is misschien meer verband, al was het maar omdat lezen je van
de straat houdt. Het is jammer dat de samenstellers van ‘Witboer of rode wijn?’, een
recent verschenen verslag van een onderzoek onder bijna 5000 lezers, hier kansen
hebben laten liggen. De relatie tussen leeshonger en drankzucht komt - de titel geeft
het al aan - uitgebreid aan de orde in dit door marketingmotieven ingegeven initiatief,
maar slechts via nadere analyse van de vele gegevens kunnen we iets leren over het
verband tussen leeshonger en moraal. Mij interesseert echter de vraag of lezers er
een ethiek voor het lezen zelf op na houden. Of kan en mag op dit gebied alles?
Ik ben geneigd om te zeggen: ja. Er is immers niets persoonlijkers, individuelers,
vrijers denkbaar dan de lezende mens? Het liberalisme lijkt hier een thuiswedstrijd
te spelen, met hooguit wat maagzuurachtige oprispingen over censuur en laster. Wat
zich in de beslotenheid van het lezen, van het kiezen van het boek tot het lezen van
de laatste zin, afspeelt, lijkt zich niet te lenen voor de algemeenheden van de publieke
moraal, voor de frases van het fatsoen. U ziet maar.
Erg interessant is zo'n conclusie echter niet. Laten we het daarom toch maar eens
proberen te hebben over de vraag naar ‘het goede lezen’ en over de deugden en
ondeugden van de lezer. Neem nu bijvoorbeeld een deugd als trouw. Voor elk boek
valt op zeker moment het doek, en de lezer gaat, in het ideale geval esthetisch en
emotioneel bevredigd, maar in wezen toch ook harteloos en trouweloos, over tot de
consumptie van het volgende meesterwerk. De literaire promiscuïteit van de lezer
kent weinig grenzen. Zo nu en dan komen we een ‘herlezer’ tegen, iemand die het
bij één of twee boeken houdt. Die boeken worden dan nagenoeg van buiten gekend,
spelen een belangrijke rol in iemands leven en worden vaak geciteerd ten overstaan
van diegenen die (nog) geen toegang hebben tot deze literaire bron van wijsheid.
Zo'n verhouding met een lijfboek heeft, vooropgesteld dat het niet om de Celestijnse
belofte gaat, toch een zekere charme. Helaas is het mij tot op heden niet overkomen
dat het verlangen steeds nieuwe boeken te lezen werd gestild door de zekerheid dat
er na dít boek geen ander meer nodig is. En voor zover ik kan nagaan zijn het er
vandaag de dag niet veel meer voor wie dat wel geldt. Vroeger, ja vroeger, toen de
Bijbel,
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het boek der boeken, nog werd gelezen en herlezen en herlezen, toen had men alles
in een grote package-deal: moraal, ethiek, trouw, emoties, literatuur, gemeenschap,
cultuur. Toen vielen ethiek en literatuur nog samen en kon men het goede leven
afmeten aan het goede lezen. Althans zo lijkt het uit de verte...
Hoe dan ook, iets anders dan een literaire mode die een half jaar duurt, is er niet
voor in de plaats gekomen. Ondanks pontificale titels als De wetten en De
vriendschap, ondanks vertalingen en talkshows, kan zelfs Connie Palmen het podium
niet langer dan een paar maanden bezet houden. De democratie heeft zich ook in de
lezerswereld gevestigd, de drang om de lege plek op te vullen en de dans om de gunst
van het publiek beheersen de wereld van de verbeelding, zoals elke andere. De
verwoede lezer van vandaag de dag is een alleseter. En de gedachte dat onze cultuur
voor alles een museale cultuur is - we verzamelen en stellen alles tentoon:
natuurgebieden, dieren, mensentypen, primitieve culturen et cetera - dringt zich
nergens zo sterk op als in boekwinkels en bibliotheken.
Nu is trouw maar één deugd uit een veel breder arsenaal van wenselijke menselijke
eigenschappen en misschien hoeven we over ons onderwerp niet te wanhopen wanneer
we ons op andere kanten van het lezen richten. De zoektocht naar een
gemeenschappelijke moraal in de republiek der letteren, naar een wijze van lezen
die passie met prudentie verenigt, moet mijns inziens ook radicaler worden aangevat.
Het is teveel gevraagd om op deze plaats serieus werk te maken van een ethiek van
het lezen, maar met een analogie en een paar anekdotes kunnen we misschien de
eerste moeilijke stappen zetten.
Naar de analogie is hierboven al gehint en zij betreft die tussen het lichamelijke
proces van het eten en de geestelijke activiteit van het lezen. Lezen is gewoon lekker,
immers. En lekker is een bij uitstek gastronomische kwalificatie. Bovendien is het
lang niet de enige die de analogie ondersteunt (‘Lettervreters verslinden dikke pillen’).
Waar het mij om gaat is echter dat deze analogie ons op het spoor zet van het morele
begrip ‘zonde’, van de vraatzucht als menselijke zonde. De alledaagse zonden
(koffievlekken, ezelsoren, potloodstrepen, wederrechtelijk toegeëigende boeken),
het kleinere, publiekelijk bewijsbare morele werk, laten we hier buiten beschouwing
om meteen door te stoten naar: De Zeven Hoofdzonden. Geactualiseerd door de film
Seven en alleen al vanwege hun prachtige klank uitnodigend: Vraatzucht,
Hovaardigheid, Gierigheid, Wellust, Nijd, Gramschap, Traagheid. Als de lezer niets
menselijks vreemd is, dan moet er toch iets van deze zonden terug te vinden zijn in
het lezen.
Bestaat er echter zoiets als vraatzucht of gulzigheid in het lezen? Kan men zich
overeten? Kan men metaforisch gesproken schrok-
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ken, smakken, slurpen bij het lezen? Ik dacht het wel. Columns, de snacks van de
literatuur, vervullen hier een onmiskenbare functie. De twee vormen van gulzigheid
die het duidelijkst met het ideaal van het goede lezen in strijd zijn, zijn a) te veel en
b) te snel, te gretig, te hebberig lezen. Beelden zeggen meer dan beweringen. Bij te
gretig en te gulzig, komt me een - het zij hier zonder voorbehoud gezegd eminente
- geleerde voor de geest uit mijn studietijd. Hij had de gewoonte om driftig de
bibliotheek binnen te benen, overduidelijk op weg naar de Oeuvres Complètes van
een of andere grote geest. Verwoed werd het juiste deel uit de kast gerukt, en naar
de juiste bladzijde gezocht. Met de neus tussen de pagina's snoof hij dan als het ware
de tekst op. Een extreem fysieke manier van lezen. Het gezochte citaat geconsumeerd,
snelde hij terug naar zijn werkkamer.
Nu wil ik hier niet meteen de plicht gaan verdedigen om elk boek van het eerste
woord tot het laatste, gezeten in een leunstoel, uit te lezen. (Al valt daar, met een
glas wijn in de buurt, heel veel voor te zeggen: u ziet, ethiek hoeft helemaal niet zo'n
probleem te zijn). Maar er zijn grenzen aan de manier waarop men met boeken kan
omgaan. Ongetwijfeld was het allemaal ad maiorem gloriam scientiae, maar toch,
een beetje respect voor de eigen waarde en integriteit van het boek moet op te brengen
zijn. Het kan echter allemaal nog veel erger met de schrokkerige vormen van
lezersconsumentisme. Ik heb eens een, natuurlijk weer Amerikaanse, methode
geadverteerd gezien, waarbij je via het zogenaamde diagonale lezen de globale inhoud
van een boek in 10% van de gemiddelde tijd kon opnemen. Even boeren en door
naar het volgende boek.
Of men ook teveel kan lezen is een andere en lastiger vraag. Hoeveel boeken - of
liever pagina's (om enige objectiviteit te betrachten) - mag een mens maximaal per
jaar lezen? Waarschijnlijk zit Maarten 't Hart boven de norm. Onlangs liet hij in een
interview weten dat hij als hij niet verliefd is, zo'n 300 boeken per jaar leest. ‘Anders
val ik terug naar 200.’ Zelden zal het verschil tussen lezen en leven met zoveel
precisie zijn verwoord: het scheelt honderd boeken. Hier gaat het echter om de
hoeveelheid. Driehonderd boeken per jaar! Ik vond het toch wel veel. En dat allemaal
naast het dagelijks bestuderen van stekelbaarsjes en de rattus norvegicus. Ik maak
me zorgen over Maarten. Zou hij, naast zijn neiging om zich als vrouw te kleden,
ook aan een literaire vorm van boulimia lijden? Dat zou misschien zijn productie als
schrijver verklaren en het gevoel dat me soms overvalt dat Vestdijk, Flaubert en de
halve wereldliteratuur in zijn romans worden herkauwd. De vinger niet in de keel,
maar aan de pen om zo het overtollige geestelijke voedsel kwijt te raken. De
vraatzucht gesublimeerd tot schrijverschap.
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‘Libben labben an eyn stucxken swijne vless’
Lotte Jensen
‘Moffen’-beeld bij de toneelschrijver Isaac Vos
Duitsers drinken veel bier en eten veel vlees. Dit cliché is ouder dan
op het eerste gezicht vermoed zou worden: in de kluchten van de
zeventiende-eeuwse toneelschrijver Vos komt dit al voor. Zijn Duitse
personages worden zeer drank- en vraatzuchtig afgeschilderd. Lotte
Jensen onderzoekt het genre van de klucht, de zeventiende-eeuwse
actualiteit en de literaire en wetenschappelijke traditie om de
oorsprong van deze negatieve beeldvorming te achterhalen.
Binnen de historische letterkunde van het Nederlands verschijnen de laatste tijd veel
studies over beeldvorming. Marijke Meijer Drees schreef bijvoorbeeld een artikel
over ‘Holland en de Hollanders in de zeventiende-eeuwse beeldvorming’.1. In het
artikel stelt ze twee stereotiepe eigenschappen centraal die toen regelmatig aan de
Hollanders werden toegeschreven: botheid en drankzucht. Ze laat zien waar deze
stereotypen vandaan kwamen en hoe Nederlandse auteurs erop reageerden. Het artikel
spoort aan tot het verder exploreren van het brede terrein van de beeldvorming. Hoe
beoordeelden Nederlandse auteurs uit de zeventiende eeuw mensen van andere
nationaliteiten? Met welke eigenschappen typeerden zij de hun omringende landen?
Omdat deze vragen nogal algemeen van aard zijn, wil ik hier de blik richten op één
land in het bijzonder: Duitsland.2 Aan de hand van een klein corpus teksten kan al
snel een eerste indruk worden verkregen van de manier waarop er toen over de
bewoners van dit buurland werd gedacht.
Dezelfde gevoelens van rivaliteit die we nu bij een voetbalwedstrijd tussen
Nederland en Duitsland kunnen ontwaren - iedere keer opnieuw een vurig gevecht
- zijn te herkennen in twee kluchten van de Amsterdamse toneelschrijver Isaac Vos.
Vos schreef in totaal vijf kluchten, waaronder twee met wel heel sprekende titels:
Klucht van de Moffin (1642) en Klucht van de Mof (1644).3. Beide titels doen - terecht
- vermoeden dat Duitse personages prominente rollen spelen, hetgeen aantrekkelijk
onderzoeksmateriaal oplevert. Ze verraden overigens ook dat de Duitse personages
negatief voorgesteld worden: ‘mof’ en ‘moffin’ waren, naast ‘poep’ en ‘knoet’, in
de zeventiende eeuw namelijk gangbare scheldwoorden voor Duitsers. Beide kluchten,
waarin heel wat wordt geruzied tussen de personages van Nederlandse en Duitse
afkomst, waren bijzonder succesvol: ze werden frequent opgevoerd in de
Amsterdamse Schouwburg en vele malen herdrukt.4. Het publiek kon zich blijkbaar
goed vinden in het ‘moffen’-beeld dat Vos hun voorschotelde.

Domme lomperiken
In de Klucht van de Moffin komen twee Duitsers voor: de in Amsterdam woonachtige
Tryn en haar zoon Lammert. De intrige is eenvoudig. Tryn probeert haar zoon ‘loome’
Lammert aan de Hollandse Grietje uit te huwelijken. Lammert is echter een luie
vreetzak en een lompe sukkel. Grietje moet dan ook niets van hem weten en neemt
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hem in de maling. Ze smeert zijn neus in met roet, waardoor hij voor gek staat. Een
ruzie tussen Tryn, die woedend is over de grap, en de moeder van Grietje is het
gevolg. De plaatselijke politiebeambte moet eraan te pas komen om aan de twist een
eind te maken. Hij beticht Tryn van dronkenschap, maar zij roept - met een licht
Duits accent - uit: ‘bier noch wijn doeter my nich spreken’.5.
Beide Duitse personages, Tryn en Lammert, zijn niet bepaald het toonbeeld van
beschaafdheid. Ze
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gedragen zich als onbeschofte lomperiken, die elkaar en de mensen in hun omgeving
voortdurend de huid vol schelden. Zo bestempelt Tryn haar zoon als een ‘hontsvot’
en een ‘swyn’. Ze bekritiseert bovendien zijn vraatzucht: ‘te middagh wilstu wol
vreten’ (p. 1), zegt ze. Zoon Lammert kan er op zijn beurt eveneens wat van: hij vaart
tegen zijn moeder verschillende malen flink uit. Moeder Tryn wordt behalve door
het schelden ook nog gekarakteriseerd door een andere eigenschap: ze is een vechtjas.
Als een woesteling vliegt ze de moeder van Grietje aan, wanneer ze ontdekt dat haar
zoon in de maling is genomen. De schout moet tussenbeide komen, maar voor deze
man kan ze evenmin respect opbrengen. Tegen hem schreeuwt ze: ‘O wat grooter
gewalt schuet mi arme vrou, wapen, wapen’ (p. 30).
In de Klucht van de Mof krijgen we een al even negatief beeld van de Duitse
personages. Drie Westfaalse trekarbeiders gaan op zoek naar werk in de Republiek.
Dat brengt hen in moeilijke omstandigheden, die lachwekkend voorgesteld worden.
Eén van hen, Jochim Bueleke, gedraagt zich als een regelrechte veelvraat, voor wie
spek en zwijnenvlees het summum bonum vormen. Wanneer hij met de veerboot
vanuit Zwolle in Amsterdam arriveert, doet hij - in een dialect dat zijn buitenlandse
afkomst benadrukt - verslag van de moeizame tocht:
Ick hed soo eyn hechtken speck gevreeten, ont al de lude
Die lachede oft se roosende dol weeren, ick vroochde en woorom,
Dat weerste wol wijs worden sede se, kom
Man eyn luttick wyder in see, dat speck motter
wedder oet [...].6.

Jochim heeft blijkbaar, voordat hij aan boord ging, een groot stuk spek gegeten en
wordt door andere reizigers hierom uitgelachen. De reden van deze hilariteit wordt
Jochim al snel duidelijk: eenmaal op zee zal hij het spek moeten overgeven. En zo
gebeurt het ook. Hij wordt misselijk en spuugt het geheel weer uit. Tot zijn grote
spijt, want het liefst had hij het ‘hubsch swijne vleesch’, zo vervolgt hij zijn relaas,
weer opnieuw opgegeten. Een ware veelvraat dus, die geobsedeerd is door het eten
van vlees. De andere twee, Hans en Michel, zijn geen haar beter: ze zijn voortdurend
stomdronken. Het publiek krijgt dus een mooi tafereeltje van drie Duitse trekarbeiders
voorgeschoteld: de ene is een vreetzak, de andere twee zijn dronkelappen.
Jochim slaagt in zijn zoektocht naar werk: hij wordt in de leer genomen door
Lubbert, een schoenmaker. Na verloop van tijd probeert hij de liefde te winnen van
de dochter des huizes, Brechje. Dit doet hij onder andere door op te scheppen over
zogenaamde rijke familieleden in Westfalen. Maar plotsklaps realiseert Jochim zich
dat hij zich behoorlijk zal moeten aanpassen in Holland:
Ick moet me Hollantsk leeren, mit ons schaftmen
oock beter wie hier [...],
door steyt men oock nicht to libben,
Labben an eyn stucxken swijne vlees [...]. (p. B3r)

Jochim zal Hollands moeten leren, maar wat het allerergste is: ‘libben labben’ aan
een stuk zwijnenvlees zal niet meer tot zijn mogelijkheden behoren. Brechje moet
ondanks de versierpogingen van Jochim niets van hem hebben en bakt hem een poets.
Ze laat hem plaats nemen in het bed van haar vader. Jochim verkeert in de waan dat
Brechje naast hem zal komen liggen, maar de vader van Brechje schuift bij hem aan.
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Een groot pak slaag en het ontslag van Jochim zijn het gevolg. ‘Soo moetmen de
moffen verleeren, Die er al te veul laten voorsteen, en ruycken niet in wat lant sy
sijn’ (p. B3 [2r]), luidt de conclusie van Brechje.
De Duitsers in deze twee kluchten worden met name getypeerd als dom, lomp,
onbeschoft, dranken vraatzuchtig. De vraag rijst waarom de Duitsers nu juist deze
eigenschappen krijgen toebedeeld. Voor een antwoord hierop kunnen verschillende
elementen in overweging worden genomen. Het is voorstelbaar dat zowel actuele
omstandigheden als aan het genre van de klucht gebonden eisen en de literaire traditie
een bijdrage hebben geleverd aan het moffenbeeld dat Vos op de planken liet zien.

Actualiteit
Het lijkt waarschijnlijk dat Isaac Vos voor een deel zijn inspiratie putte uit actuele
omstandigheden. Het feit dat de Westfaalse Jochim nu juist als een liefhebber van
spek en zwijnenvlees wordt getypeerd, hangt misschien samen met de reputatie die
de Westfalers hadden op het gebied van het fokken van varkens. De Westfaalse
varkens heetten extra smakelijk te zijn, omdat ze niet in kisten werden vetgemest,
maar vrij mochten rondlopen.7. Verder maakte
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het soort Duitse immigranten dat Vos ten tonele voert, deel uit van het Amsterdamse
straatbeeld. De Republiek kende vanaf 1600 namelijk een grote immigratie van
Duitsers. Massaal trokken Duitsers naar Nederlands grondgebied, uit economische
redenen en vanaf 1618 ook op de vlucht gejaagd door de oorlog die in eigen land
woedde. Velen van hen vestigden zich permanent in Amsterdam.8. Een vorm van
tijdelijke, seizoensgebonden immigratie was de trek van meest uit Westfalen
afkomstige Duitsers naar de Nederlandse kustgebieden. In de zomermaanden hielpen
zij daar met het maaien van gras of het steken van turf. Deze trekarbeiders werden
ook wel ‘hannekemaaiers’ genoemd, wat zoiets betekende als ‘grasmaaiers’ en
bovendien als scheldwoord fungeerde.9.
Beide typen immigranten komen we tegen in de kluchten van Vos: in de Klucht
van de Moffin worden Tryn en haar zoon Lammert, die zich in Amsterdam gevestigd
hebben, te kijk gezet en in de Klucht van de Mof drie Westfaalse trekarbeiders. In
hoeverre het soort immigranten dat Vos beschrijft, ook in werkelijkheid de door hem
gedramatiseerde eigenschappen belichaamde, is natuurlijk moeilijk na te gaan. In
ieder geval mag de mogelijkheid dat actuele omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de
reputatie van de Westfaalse varkens, invloed hadden op zijn moffenbeeld niet worden
uitgesloten.

Genre
De eigenschappen die de Duitse immigranten in Vos' kluchten krijgen toebedeeld,
kunnen voor een deel ook worden verklaard uit het feit dat we hier te maken hebben
met het genre van de klucht. Kluchten speelden zich doorgaans af onder lagere
standen; de personages werden meestal gekenmerkt door domheid en onbeschofte
manieren. Verder bedienden ze zich over het algemeen van een volks, plat taalgebruik.
Ook hadden vechtpartijtjes wel vaker een plaats in kluchten. Dikwijls stond in dit
genre een vorm van bedrog centraal, waarbij alle aandacht uitging naar de bedrogene,
‘niet omdat hij door de misdaad zo onrechtvaardig behandeld is, maar omdat hij zo
dom, zo roekeloos, zo door dwaze begeerten en sentimenten overmand is geweest’.10.
De domheid van Jochim en Lammert, die zich beiden in de maling laten nemen, is
dus ten dele te beschouwen als een bij het genre passend verschijnsel. Ook de lompen onbeschoftheid van de Duitse immigranten zijn gedeeltelijk op deze wijze te
verklaren.

Literaire traditie
Naast de actualiteit en het genre kan ook de literaire traditie, waarin Duitsers van
oudsher al werden geassocieerd met eigenschappen als drank- en vraatzucht, het
moffenbeeld van Vos mede bepaald hebben. Een werk dat een zekere invloed heeft
gehad op de latere beeldvorming van Duitsers is de Germania van de Romeinse
geschiedschrijver Tacitus. Dit korte geschrift, geschreven in 98 na Christus, bevat
veel gegevens over het karakter, de gewoonten en leefomstandigheden van de
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bewoners van Germaans grondgebied. Het kende vanaf circa 1490 een grote
verspreiding in heel Europa: er verschenen talloze vertalingen en edities op de markt.11.
De Zuid-Nederlandse humanist Lipsius gaf in 1574 bijvoorbeeld de verzamelde
werken van Tacitus uit, waaronder dus ook de Germania. In de zeventiende eeuw
maakte P.C. Hooft een Nederlandse vertaling van de werken van Tacitus.
Tacitus omschrijft de Germanen als dappere krijgers met rijzige gestalten, gastvrije
mensen en grote drinkers. Zij die dicht bij de Rijn wonen drinken wijn, de anderen
drinken meestal bier. Verder eten ze eenvoudig voedsel: fruit, wildbraad en kwark.
In verband met Germaanse gastvrijheid spreekt hij van feestelijke maaltijden, waar
stevig gedronken en waarschijnlijk ook flink gegeten werd.12. In de zeventiende-eeuwse
editie van P.C. Hooft is een afbeelding te vinden van zo'n feestelijke maaltijd van
de Germanen: het geroosterde vlees en de kruiken met drank zijn duidelijk zichtbaar.
Dat Tacitus' beeld van de Germanen invloed had op de wijze waarop Duitsers later
in literaire teksten getypeerd werden, wordt duidelijk uit het werk van verschillende
onderzoekers. Hans Walther geeft in een artikel uit 1959 een opsomming van
volkerentyperingen in middeleeuwse Latijnse verzen. Maar liefst acht van de in totaal
elf fragmenten over Duitsers gaan terug op Tacitus' Germania.13. Ook uit de studie
van Günther Blaicher naar de weergave van Duitsers in Engelstalige historische
literatuur blijkt de invloed van de Romeinse geschiedschrijver op de latere uitbeelding
van de Duitsers.14. Er is
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Afbeelding rechts: deel van ‘De maaltijden en Gasterijen der Germaanen’.
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bovendien een verschil aan te wijzen tussen de manier waarop Tacitus de Germanen
beschrijft en de manier waarop latere auteurs de Duitsers karakteriseren. Spreekt
Tacitus op een positieve en bewonderende toon over de eigenschappen van de
Germanen, later worden zijn karakteriseringen vooral aangegrepen om de Duitsers
negatief voor te stellen.
Laat ik een voorbeeld geven van zo'n latere negatieve weergave. In 1578 schreef
Justus Lipsius een reisadvies voor Philippe de Lannoy. Deze had bij Lipsius
aangeklopt om raad voor een reis naar Italië en Lipsius antwoordde met een ‘Epistola
de fructu peregrinandi et praesertim in Italia’. Deze brief werd opgenomen in de
uitgave van Lipsius' eerste honderdtal brieven in 1586, die vele malen herdrukt werd.
Onder de titel ‘Epistola ad Ph. Lannoyum’ kreeg het epistel Europese vermaardheid.15.
Over de zeden en gewoonten van de Duitsers schrijft Lipsius het volgende:
[Gaet ghy] Nae Duytsland? sie daer slemperyen en dronckenschap. Welcke
gebreecken ick wel weet dat sy verschoonen, en noemense valselijck
beleeftheydt, getrouwigheydt, deftigheydt en vrolickheydt: maer ghy,
vermijdtse; noch en laet die vleyende pest niet in u ad'ren sluypen, door
den wint van een verkeert oordeel.16.
Wat bij Tacitus nog werd omschreven als rijkelijk voedsel- en drankgebruik, heet
hier ‘slemperyen en dronckenschap’. Het advies van Lipsius aan De Lannoy is
eenduidig: vermijd die ‘vleyende pest’, die aanlokkelijke ondeugd. Lipsius'
veroordeling van de Duitse drankzucht is evident.
Overigens, Tacitus' Germania heeft niet alleen invloed gehad op de latere weergave
van Duitsers in literaire teksten, maar is ook van belang geweest voor de Nederlandse
geschiedschrijving. Nederlandse geschiedschrijvers zagen in de Bataven, één van de
Germaanse volksstammen die Tacitus beschrijft, hun voorouders. Tacitus
karakteriseerde de Bataven als de dapperste van de Germanen, en dat bood
mogelijkheden om aan de Nederlandse geschiedenis een fraai verleden te geven.17.
Veel van de eigenschappen die Tacitus toeschreef aan de Germanen werden
vervolgens ook van toepassing geacht op de Bataven, vanwege hun verwantschap
met de Germanen. Dat Vos de negatieve eigenschappen met name reserveert voor
de Duitsers in beide kluchten, mag geen verbazing wekken. Door in ‘de ander’
eigenschappen te hekelen die voor het eigen volk ook geldig waren, wordt het eigen
volk als het ware tijdelijk van diezelfde negatieve reputatie gevrijwaard. Naar een
alledaags niveau vertaald: ondeugden die op jezelf van toepassing zijn, veracht je
des te meer bij een ander. Zelfbeeld en beeld van de ander hangen in die zin nauw
met elkaar samen.

Wetenschap
Naast Tacitus' Germania circuleerden er beelden van Duitsers in de wetenschappelijke
literatuur, bijvoorbeeld in werken waarin de ‘klimaattheorie’ werd aangehangen.
Volgens deze theorie waren de verschillen tussen volkeren het gevolg van de
klimatologische omstandigheden waarin ze leefden. Factoren als ligging, bodem en
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lucht- en weersgesteldheid van een gebied zouden bepalend zijn voor de aard of het
karakter van volkeren.18. Zo zouden noordelijke volkeren andere drink- en
eetgewoonten eropna houden dan zuidelijke volkeren. Ook zouden noordelijke
volkeren door het inademen van dikke en troebele lucht dommer zijn dan zuiderlingen.
Al bij de Griekse artsen Hippocrates (circa 460-337 v. Chr.) en Galenus (circa
129-200) konden dit soort ideeën aangetroffen worden.
Zestiende- en zeventiende-eeuwse medici namen dergelijke klimaattheoretische
inzichten op in hun werken. Zo kan het dat bij de Dordrechtse arts Van Beverwijck,
onder verwijzing naar Hippocrates, in zijn Schat der gesontheydt (eerste druk 1636)
gelezen kan worden dat de noorderlingen grote eters zijn. Verder worden ze - volgens
Van Beverwijck - over het algemeen gekarakteriseerd als verstandelijk weinig
getalenteerd en zijn ze in tegenstelling tot de zuiderlingen dapper, bleek van
huidskleur, mollig en drankzuchtig.19. Tot de noordelijke volkeren rekent Van
Beverwijck behalve de Duitsers ook de inwoners van zijn eigen land, de Fransen en
de Engelsen.
Eigenschappen als domheid, vraat- en drankzucht werden dus typerend geacht
voor noorderlingen in het algemeen. Van Beverwijck getroost zich in dit werk echter
veel moeite om zijn eigen volk te bevrijden van een paar van die ongunstige
eigenschappen. Zo betoogt hij dat er in het koude Holland (uiteraard!) ook verstandige
lieden te vinden zijn.20. Verder formuleert hij een verontschuldigende verklaring voor
het feit dat noorderlingen veel drinken. Dat doen ze volgens de Dordrechtse arts
omdat ze een andere lichaamsconstitutie hebben dan zuiderlingen:
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ze bezitten een grotere inwendige lichaamswarmte en hebben daardoor meer behoefte
aan ‘vochtigheid’.21.
De mogelijkheid dat klimaattheoretische denkbeelden - bewust of onbewust - hun
weerslag hadden op de uitbeelding van de Duitse immigranten in de kluchten van
Vos, mag niet worden uitgesloten. Wel is het opmerkelijk dat de Nederlandse
personages, die met dezelfde typisch noordelijke eigenschappen behept zouden
moeten zijn, er in beide kluchten relatief goed vanaf komen.

Contrastwerking
Het heeft er alle schijn van dat Vos de Duitse immigranten, die in groten getale naar
Amsterdam en omstreken kwamen, te kijk wilde zetten. En dit alles ongetwijfeld tot
groot vermaak en instemming van het Amsterdamse schouwburgpubliek. Niet voor
niets worden in deze twee zo succesvolle kluchten de Duitsers in de maling genomen
door Hollanders. Zo laat Lammert zich in de Klucht van de Moffin een loer draaien
door de Hollandse Brechje en Jochim in de Klucht van de Mof door de eveneens
Hollandse Grietje. Door de Duitse mannen zo dom af te beelden wordt het contrast
tussen de Nederlandse (of in engere zin: Hollandse) en de Duitse nationaliteit
verscherpt. Van deze twee buurlanden die hun Germaanse oorsprong en noordelijke
ligging delen, komt het eerste er het gunstigste vanaf.
Toegegeven, de Hollandse personages in de beide kluchten zijn evenmin
toonbeelden van beschaafdheid, maar zo bont als de Duitse immigranten maken ze
het in ieder geval niet. De nadruk ligt duidelijk op de hekeling van de Duitsers.
Ondanks de dubbele verwantschap tussen beide nationaliteiten zal er voor het publiek
dan ook geen twijfel hebben bestaan over de vraag welke van de twee de minst
geciviliseerde is.
Opvallend genoeg zijn het twee vrouwen die de twee Duitse mannen die zich
opwerpen als geschikte huwelijkskandidaten, in de maling nemen. Uit Leukers
dissertatie over het beeld van de vrouw en het huwelijksconcept in zeventiende-eeuwse
Nederlandse kluchten, blijkt dat dit geen ongewone gang van zaken was:
Ein rundes Dutzend der Stücke zeigt einen jungen Mann, der von seiner
Mutter auf Brautschau geschuickt, mit unterschiedlichem Erfolg bei einer
oder mehereren Auserwählten sein Glück versucht [...]. Die
Figurenkonstellation zeigt energische junge Frauen, die den meist etwas
vertrottelt und linkisch [onhandig] gezeichneten jun gen Mann entweder
mit drastischer Mitteln abweisen oder zielstrebig auf seine Anträge
eingehen.22.
Ook in dit geval, zou je kunnen zeggen, worden de beide mannen ‘mit drastischen
Mitteln’ door de Hollandse vrouwen afgewezen. Mogen we hierin, onder verwijzing
naar de actuele situatie die zich kenmerkte door een groot aanbod van Duitsers op
de Amsterdamse huwelijksmarkt, ook een lichte waarschuwing voor de Hollandse
vrouwen lezen? Gezien de onzekerheid omtrent de functie van kluchten - werd er
wel of geen moralisering beoogd, voor welk publiek waren ze bedoeld? - en het
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ontbreken van cijfers van het aantal voltrokken huwelijken tussen Hollandse vrouwen
en Duitse immigranten, gaat deze speculatie echter mogelijk te ver. Maar dat Jochim
en Lammert zich niet gedragen als ideale schoonzonen, staat hoe dan ook buiten kijf.
Wenden we ons tot slot nog even naar de huidige beeldvorming van Nederlanders
over Duitsers, dan blijkt dat bepaalde hedendaagse clichés over Duitsers zoals hun
gedisciplineerdheid, nauwgezetheid (‘Pünktlichkeit’) en grondigheid (‘Gründlichkeit’)
geen enkele rol spelen in de kluchten van Vos. Het nog steeds gangbare cliché van
de vleesetende en bierdrinkende Duitsers komt daarentegen bij hem wel al voor. En
als je het mij vraagt, ik denk dat dit cliché nog wel enkele eeuwen meegaat. Alle
vegetarische en theedrinkende Duitsers ten spijt.
Lotte Jensen studeerde Nederlands aan de Universiteit Utrecht met
Renaissance letterkunde als specialisatie. Momenteel is ze als docent
verbonden aan de afdeling Renaissance letterkunde van diezelfde
universiteit. Dit artikel is gebaseerd op haar doctoraalscriptie uit 1996.
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Als literatuur vermomde ethiek
Wim Berkelaar
Een beschouwing over het literaire existentialisme
Het existentialisme is een stroming die door velen onmiddellijk met
filosofie geassocieerd wordt. Onlangs publiceerde
literatuurwetenschapper Hans van Stralen de studie Beschreven keuzes,
waarin de aandacht juist uitgaat naar het literaire existentialisme. De
historicus Wim Berkelaar geeft een uitgebreide bespreking van het
boek.
In oktober 1996 organiseerde Studium Generale van de Universiteit Utrecht in
samenwerking met de Alliance Française en de faculteit der Letteren een
lezingencyclus over het existentialisme. De lezingen werden massaal bezocht. Een
begeleidende folder constateerde: ‘Het existentialisme leeft voorzichtig op.’1.
Schouwburgen zouden weer toneelstukken van Sartre en Camus opvoeren, bioscopen
‘existentialistische meesterwerken’ vertonen en zelfs op internet zouden ‘de’
existentialisten niet ontbreken.
Daarmee kwam een vraag in herinnering die veertig jaar geleden met kracht werd
opgeworpen door de vooraanstaande Duitse filosoof Fritz Heinemann. Die schreef
in 1954 een geruchtmakend boek onder de titel Existenzphilosophie: lebendig oder
tot? Het antwoord van Heinemann was tweeslachtig. De existentiefilosofie, zo
constateerde Heinemann, slaagde er niet in adequate antwoorden te formuleren op
vragen die de filosofie zelf had opgeworpen. Om die reden zouden de meest
vooraanstaande vertegenwoordigers (de Duitsers Martin Heidegger en Karl Jaspers
en de Fransen Jean-Paul Sartre en diens christelijke tegenhanger Gabriel Marcel) de
existentiefilosofie midden jaren vijftig vaarwel hebben gezegd. Als filosofische
stroming was het existentialisme dan ook dood, meende Heinemann. Maar de
existentiefilosofie zou blijven bestaan als ‘oproep en appel’ tot verantwoordelijk en
bewust leven.
Vier jaar later meende ook de Amerikaanse filosoof William Barrett dat de
hoogtijdagen van het existentialisme voorbij waren. Barrett, redacteur van het
befaamde intellectuelen-tijdschrift Partisan Review, beschreef in Irrational Man
(1958) het existentialisme als een historische beweging die haar beste tijd gekend
had. Maar evenals Heinemann meende ook Barrett dat het existentialisme blijvende
zeggingskracht had. Omdat de mens een ‘verontrust wezen’ was, zouden thema's als
angst, dood, vrijheid en verantwoordelijkheid blijven - en daarmee zou ook het
existentialisme een blijvende kern bevatten. Alle existentialistische filosofen hadden
die thema's, hoe verschillend ook, immers doordacht.

Literair existentialisme: geen makkelijk onderwerp
In de jaren vijftig doodverklaard, in de jaren negentig weer springlevend: moet dat
over het existentialisme worden gezegd? Het is misschien het beste te rade te gaan
bij de studie die de literatuurwetenschapper Hans van Stralen onlangs het licht deed
zien. In Beschreven keuzes. Een inleiding in het literaire existentialisme vat Van
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Stralen het existentialisme uitdrukkelijk op als een historische stroming. Hij dateert
die tussen 1935 en 1960. Dat is een uitstekende periodisering, zeker gezien zijn
onderwerp, het literaire existentialisme. In de tweede helft van de jaren dertig werden
immers de schrijvers actief die na de oorlog bekend zouden staan als de
vertegenwoordigers van het existentialisme: Sartre, De Beauvoir en Camus (die de
betiteling ‘existentialist’ overigens verafschuwde). De dreigende oorlogssituatie was
niet vreemd aan de opkomst van een literaire stroming die de nadruk legde op de
menselijke keuze. En het jaar 1960 is ook niet willekeurig gekozen: in dat jaar stierf
naast Camus ook de Nederlandse vertegenwoordigster van het existentialisme Anna
Blaman. Sartre publiceerde in datzelfde jaar bovendien zijn tweede filosofische
hoofdwerk Critique de la raison dialectique, dat meer marxisme dan existentialisme
bevatte.
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Hans van Stralen heeft geen gemakkelijk onderwerp gekozen. Een beschrijving van
het literaire existentialisme is moeilijker dan een van het filosofische existentialisme.
Dat lijkt een paradox. Het filosofische existentialisme van protagonisten als Heidegger,
Jaspers en ook Sartre is immers moeilijke kost waaraan weinigen met genoegen
beginnen. Dat is waar, maar hoe verschillend de existentiefilosofen ook dachten, bij
allen draaide het denken om het (menselijk) zijn, om ‘existentie’, zoals Van Stralen
terecht constateert. Wie evenwel te kiezen als vertegenwoordigers par excellence
van existentialistische literatuur? De namen van Sartre en De Beauvoir liggen voor
de hand, maar daarna beginnen de problemen.
Van Stralen is bij uitstek geschikt om dit literaire mijnenveld te betreden. Hij heeft
er in diverse publicaties blijk van gegeven uitstekend thuis te zijn in existentialistische
literatuur. Bovendien is hij vertrouwd met het modernisme, de stroming die aan het
existentialisme voorafging en ruwweg tussen 1910 en 1940 is te situeren. Al te vaak
geven literatuurwetenschappers blijk van een gering historisch besef. Zij laten hun
onderwerp uit de lucht vallen en analyseren een tekst alsof het om het evangelie gaat,
zonder over de geschiedenis van schrijver en geschrevene behoorlijk na te denken.
Daarvan is bij Van Stralen geen sprake. In zijn publicaties klinkt historisch besef
door, onontbeerlijk voor het verstaan van welke literaire tekst ook - al is deze zin
misschien vloeken in de kerk die ‘close reading’ heet.
Van Stralen ontkomt echter niet helemaal aan de banvloek die Karel van het Reve
op 8 december 1978 in zijn roemruchte Huizinga-lezing heeft uitgesproken. Onder
de alleszeggende titel Het raadsel der onleesbaarheid viel Van het Reve deze tak
van wetenschap aan. Hij liet van kopstukken als A.L. Sötemann, F.C. Maatje én Van
Stralens leermeester Douwe Fokkema geen spaan heel. Ze boden geen inzicht maar
lieten volgens Van het Reve overbodige prietpraat los op literaire meesterwerken.
Zo is het bij Van Stralen niet - zijn uitleg voegt iets toe aan de besproken
existentialistische literatuur. Maar wel wordt zijn proza, evenals dat van Fokkema,
ontsierd door nodeloos ingewikkeld en bovendien lelijk jargon. Woorden als
‘circulariteit’, ‘modificaties’, ‘evidenties’ en ‘genereren’ dragen niet bij tot de
leesbaarheid van zijn boek. Dat is jammer, want hij heeft veel te melden.

Existentiefilosofie en literair existentialisme
Er zijn weinig literaire stromingen aan te wijzen die zozeer met de filosofie zijn
verknoopt als het literaire existentialisme. Literaire stromingen die voor de opkomst
van het existentialisme domineerden, zoals het naturalisme, gingen wel uit van een
wereldbeeld, maar dat vond geen uitdrukking in een uitgewerkte filosofie. De literaire
existentialisten zijn daarentegen schatplichtig aan de existentiefilosofen, al is de
verhouding dubbelzinnig en niet altijd duidelijk.
De periodisering van de existentiefilosofie is minder makkelijk dan die van het
literaire existentialisme. Waar dat tussen 1935 en 1960 te dateren valt, gaat de
existentiefilosofie verder terug. Maar hoeveel verder? De hiervoor genoemde
Amerikaanse filosoof William Barrett, die in de geschiedenis van de filosofie speurde
naar existentialisten, zag bijvoorbeeld in de zeventiende-eeuwse Franse denker Blaise
Pascal al een vroege vertegenwoordiger van deze stroming.
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Hans van Stralen is voorzichtiger. Hij bespreekt in kort bestek filosofen die zich
in de loop van eeuwen over het begrip ‘existentie’ bogen - zonder hen evenwel tot
existentiefilosofen te bombarderen. Zo merkt hij in één vloeiende zin op: ‘Hoewel
moderne filosofen als Descartes (1596-1650) en Spinoza (1632-1677) het werkwoord
“existeren” wel gebruiken, ligt bij hen (en feitelijk tot aan de negentiende eeuw) nog
steeds het volle accent op het wezen van het bestaande.’ Van Stralen sluit zich terecht
aan bij de communis opinio onder de filosofen dat de eigenlijke voorloper van de
existentiefilosofie de Deen Sören Kierkegaard (1813-1855) is. Een vakfilosoof in
eigenlijke zin kan de getourmenteerde Kierkegaard niet worden genoemd. Zoals ook
anderen (met name de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer) kwam Kierkegaard in
opstand tegen de alomvattende, systematische filosofie van G.W.F. Hegel
(1770-1831). Kierkegaard keerde zich tegen diens systematisering van de
werkelijkheid en hield een hartstochtelijk pleidooi voor het individu. Het leven dient
voor alles geleefd te worden: de mens was geworpen in het (eindige) bestaan.
Kierkegaard voegde aan deze revolutionaire gedachte een precieze beschrijving toe
van de stadia die de mens (idealiter) zou doorlopen: het esthetische, het ethische en
het religieuze stadium. De esthetische mens staat onthecht tegenover zijn tijd, die
hij beschouwt zonder overmatige betrokkenheid. De ethische mens gaat een stap
verder: vastberaden en bewust aan-
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vaardt hij het leven - en de dood. Oog in oog met het niets, kiest de ethische mens
voor een prometheïsche levenshouding. In het religieuze stadium ten slotte, staat de
mens open voor het transcendente, voor God. Hij wordt dan geen ‘kerkelijk’ christen
maar een ‘waar’ christen, dat wil zeggen een religieuze persoon die zichzelf kiest,
zijn kruis draagt en ingaat tegen zijn uiterlijk levende tijdgenoten.

Van Husserl naar Sartre
De filosofie van Kierkegaard kan beschouwd worden als een enorme zwerfkei die
(in de eerste helft van deze eeuw) door het filosofisch universum vloog en in
brokstukken verschillende wijsgeren trof. Zowel Jaspers, Heidegger als Sartre (die
Van Stralen als de belangrijkste existentiefilosofen opvoert) ontleenden gedachten
aan Kierkegaard. Jaspers de verhouding van de mens tot het transcendente; Heidegger
en Sartre de levensstadia. Vooral de laatste twee gaven een draai aan de gedachten
van Kierkegaard. Zij beschrijven vooral het inauthentieke leven van de mens, bij
Heidegger uitmondend in gedachten over ‘oneigenlijk zijn’ en bij Sartre in ‘kwade
trouw’.
Ook in zijn keus voor andere voorlopers van het existentialisme, volgt Van Stralen
de canon. Namen als Nietzsche (die ondermeer leerde dat objectieve empirische
wetenschap niet bestaat en alles interpretatie is) en Dostojevski (die met zijn roman
Herinneringen uit het ondergrondse een dikwijls als existentialistisch gelezen roman
schreef) passeren de revue. Maar de belangrijkste voorloper van het existentialisme
naast Kierkegaard is Edmund Husserl (1859-1938), vader van de fenomenologie.
Husserl is bekend om zijn uitwerking van het begrip intentionaliteit. Eerder ontwikkeld
door Franz Brentano, wil intentionaliteit zoveel zeggen als ‘gericht op’. De psyche
van de mens heeft richting. Hans van Stralen geeft als voorbeeld: haten is iemand
haten, liefhebben is iemand liefhebben.
Dat concept van intentionaliteit is een revolutionaire gedachte. Voorheen was het
bewustzijn het alfa en omega. De omgeving werd als een lagere orde beschouwd.
Het intentionaliteitsconcept gaf het object van de gedachte een gelijkwaardige plaats
terug naast het bewustzijn. Existentialistische denkers, vooral Sartre, zijn heel
eigenzinnig met het begrip intentionaliteit omgesprongen. Voor Sartre is het
bewustzijn ‘niets’, dat wil zeggen: bestaat slechts als bewustzijn van iets of iemand
anders. Juist het feit dat het bewustzijn niets is temidden van een zee van zijn, bezorgt
de mens gevoelens van angst, van extreme kwetsbaarheid. Tegelijk is de mens
daardoor gedoemd tot vrijheid: het niets (de mens) kan nooit samenvallen met zijn
(de wereld). Sartres opvatting betekende een radicale breuk met de idealistische
wijsbegeerte die het bewustzijn autonoom verklaarde. Zijn opvatting betekende ook
een breuk met Husserl. Hij was niet de enige die Husserl anders uitlegde dan deze
bedoelde. Bekend is dat Husserl niets moest hebben van het werk van zijn directe
leerling Heidegger. Ook Heidegger was, in zijn hoofdwerk Sein und Zeit (1927),
nogal vrij omgesprongen met de erfenis van Husserl. Husserl zag niets in dit werk,
dat grote invloed zou uitoefenen op het denken van Sartre.
Van Stralen zet de betekenis van Kierkegaard, Nietzsche, Dostojevski en Husserl
voor de existentiefilosofie helder uiteen. Hij voegt niets nieuws toe aan het bestaande
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beeld, maar dat was ook niet de opzet. Die was een achtergrond te schetsen voor zijn
eigenlijke onderwerp, het literaire existentialisme. Toch doet zich één probleem voor:
de scheiding die Van Stralen aanbrengt tussen de filosofie van Sartre (en Camus) en
het literaire werk. Hij schrijft: ‘Natuurlijk kan men de filosofische essays van het
genoemde tweetal (i.e. Sartre en Camus) tot het filosofische existentialisme rekenen,
maar hun literaire teksten niet. Die hebben een eigen vormgeving en doelstelling.’
(p. 13). Hoewel dat vanzelfsprekend opgaat voor de vormgeving (literatuur leest
tenslotte anders dan filosofie), is het de vraag of de literatuur van met name Sartre
een andere doelstelling heeft dan zijn filosofie. Zijn romans laten zich vaak lezen als
demonstraties van zijn filosofie, hoe weinig jargon er ook in voorkomt. Dat is wat
veel critici hem hebben verweten: Sartre zou geen literator zijn, maar voor alles
filosoof zijn gebleven. De vraag is of de man dat zelf erg zou hebben gevonden. De
filosofie was zijn ware passie. Hij werd geleid door zijn denken, niet door zijn gevoel
voor kunst. Om een bekende uitspraak van Sartre te variëren: de filosofie gaat vooraf
aan de kunst. Waar Sartres denken, uiteraard gestempeld door zijn ervaringen,
verandert - daar verandert ook zijn literatuur. Om ten slotte, als hij zich definitief
‘bekeert’ tot het marxisme, afscheid te nemen van de literatuur om zich verder te
wijden aan een genre dat hem van jongsaf heeft gefascineerd: de biografie.
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Jean-Paul Sartre

Sartres existentialisme: een geseculariseerde ‘christelijke’ moraalfilosofie
Dat een nieuwe Franse schrijversgeneratie in de jaren vijftig en zestig de pijlen op
Sartre richtte, verbaast niet. De vertegenwoordigers van de zogeheten Nouveau
Roman, in het bijzonder woordvoerder Alain Robbe-Grillet, keerden zich met kracht
tegen de literatuur van Sartre. Robbe-Grillet zag die vooral als vehikel om ethisch
gekleurde pleidooien voor engagement en verantwoordelijkheid naar voren te brengen.
In zijn bespreking van wat hij omschrijft als ‘literaire conventies in de twintigste
eeuw’ is Hans van Stralen op zijn best. Hij zet de kritiek van Robbe-Grillet heel goed
uiteen - en doet daarmee tegelijkertijd meer dan van ‘een inleiding in het literaire
existentialisme’ (de ondertitel van het boek) mag worden verwacht. Van Stralen had
ook kunnen volstaan met een eenvoudige weergave van de denkbeelden van de
existentialisten, dat zou gezien de bescheiden ondertitel geen schande zijn geweest.
Maar juist door de existentialisten af te zetten tegen de daaropvolgende stroming,
wordt duidelijk wat de kern van het literaire existentialisme is.
De kritiek van Robbe-Grillet is in grote trekken juist: hoe gepassioneerd vooral
Sartre en De Beauvoir ook over literatuur spraken, die is ondergeschikt aan de daarin
verwoorde ideeën. De scheiding die Van Stralen tussen de literatuur en filosofie van
Sartre wil aanbrengen is daarom, zoals gezegd, kunstmatig. Het is ook opmerkelijk
omdat hij heel scherp ziet dat het existentialisme, scherp geformuleerd, in wezen een
geseculariseerde vorm van christelijke moraalfilosofie is. Het werk van vooral Sartre
wemelt van begrippen die doen denken aan het christendom. De mens is vaak ‘te
kwader trouw’ (een begrip dat veel weg heeft van het christelijke zondenbesef), kan
zowel vijandig tegenover als solidair met zijn medemens zijn (een keuze waarvoor
ook de personages in de bijbel staan) - kortom: hij staat voor een ethische keus tussen
goed en kwaad.
Sartre heeft die voortdurende keuze niet slechts beschreven maar is die zelf ook
nooit uit de weg gegaan. Geboren in 1905 in een gegoed burgerlijk milieu,
ontwikkelde hij zich al snel tot een briljant intellectueel met een passie voor filosofie
en literatuur. Tot in de jaren dertig had hij echter een blinde vlek voor politiek. Hij
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bracht in 1933 doodgemoedereerd een jaar door in Berlijn (waar hij de fenomenologie
van Husserl bestudeerde) zonder zich te bekommeren om het schrikbewind dat de
nazi's dat jaar in Duitsland hadden gevestigd. Toen drie jaar later de Spaanse
burgeroorlog (1936-1939) uitbrak, hield Sartre zich wederom afzijdig. Dat, terwijl
mensen uit zijn omgeving wel politiek partij kozen. In de eerste plaats zijn jeugdvriend
Paul Nizan, die zich niet alleen als schrijver maar ook als communist ontpopte. Verder
van hem verwijderd maar toch
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nadrukkelijk in zijn vizier: de toen al beroemde schrijver André Malraux, die zelfs
een gevechtssquadron aanvoerde in Spanje en de roman L'espoir over zijn ervaringen
schreef. Sartre omschreef zichzelf later als een ‘burgerlijke anarchist’. Daarmee gaf
hij te kennen zich nauwelijks met de politiek te hebben bemoeid in die tijd.
Door de Tweede Wereldoorlog veranderde dat. Steeds sterker drong het besef tot
hem door dat de mens niet alleen moest kiezen maar dat zijn keuze onlosmakelijk
verbonden was met en gevolgen had voor anderen. Het leidde er na 1945 toe dat hij
ging sympathiseren met het communisme - zonder overigens ooit communist te
worden. Hij beschikte daarbij bepaald niet over een feilloos ontwikkeld politiek
instinct. Hij verdedigde de stalinistische concentratiekampen, wat in 1952 tot een
breuk leidde met Albert Camus, en koos in de jaren zestig en zeventig partij voor
het maoïsme - in een tijd dat Mao de Chinese bevolking over de kling jaagde.

Sartre als veelzijdig polemist
Zijn politieke engagement heeft de reputatie van Sartre na 1980 (het jaar van zijn
dood) veel schade berokkend. In Nederland wordt door diverse intellectuelen
meewarig over hem gesproken. Zo omschreef de dichteres Hanny Michaelis Sartre
eens geringschattend als ‘die schele onderdeur’. Ze vergeleek hem met Albert Camus,
die ze ‘veel meer moreel fatsoen’ toeschreef.2. Ook de Amsterdamse socioloog Kees
Schuyt trok een vergelijking tussen Sartre en Camus, al beperkte hij zijn vergelijking
tot het werk van de beide schrijvers. Naar aanleiding van de Nederlandse vertaling
van Camus' postume roman De eerste man (1995) schreef hij: ‘De glasheldere stijl
en het humane optimisme bevestigde wat ik altijd al had geweten: Camus is van
blijvender betekenis dan Sartre.’3. Die opvatting valt te verdedigen. Toch ben ik
geneigd de Italiaanse schrijver Alberto Moravia (1907-1990) bij te vallen. Die heeft
eens opgemerkt dat Camus ‘een grotere kunstenaar was dan Sartre, maar dat Sartre
binnen de Franse cultuur uiteindelijk een belangrijkere plaats inneemt dan Camus’.4.
Zonder in deze discussie stelling te nemen, lijkt Hans van Stralen die gedachte te
bevestigen. Van de vijf schrijvers (over wie zo dadelijk meer) aan wie hij aandacht
besteedt, gaat de meeste aandacht uit naar Sartre. Dat is volkomen terecht. Niet alleen
omdat Sartre de term existentialisme claimde voor zijn filosofie en literatuur, ook
omdat hij de meest veelzijdige van alle existentialistische schrijvers genoemd moet
worden. Filosoof, romanschrijver, dramaturg, essayist - wat was Sartre eigenlijk
niet? ‘Dichter’, luidt het antwoord van Hans van Stralen. Sartre heeft nooit een
fatsoenlijk gedicht nagelaten en de dichtkunst in 1947 (in Wat is literatuur?) zelfs
veroordeeld als letterlijk onbetekenend: de woorden in gedichten beschouwt Sartre
als ‘voorwerpen’ - niet, zoals bij proza, als aanduiding van ‘voorwerpen’. Literatuur
moet van Sartre doordrongen zijn van engagement - anders is het niets dan dode
woordkunst.
Die eis tot engagement mag dan als dwingend voorkomen, het doet niets af aan
de kracht van zijn denken en de geraffineerde wijze waarop hij zijn filosofie
demonstreert in romans en toneelstukken. Dat die heel goed kunnen worden gelezen
zonder kennis van zijn filosofie, zegt iets over het niveau van zijn literatuur.
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Hans van Stralen volgt bij zijn uitgebreide bespreking van Sartre een stramien dat
hij ook op de andere auteurs toepast. Eerst wordt diens filosofie besproken, vervolgens
aandacht geschonken aan zijn poëticale opvattingen - om ten slotte tot de kern van
zijn betoog te komen, door middel van een existentialistische interpretatie van enkele
boeken van Sartre. Dat lijkt wat schools maar is toch een goede aanpak. De lezer
weet namelijk wat Van Stralen met een ‘existentialistische interpretatie’ bedoelt als
hij is aanbeland bij de bespreking van de gekozen boeken.
Hoewel het al bekend was, valt bij lezing van Van Stralens uiteenzetting van
Sartres existentialisme weer op hoe polemisch Sartre eigenlijk altijd is geweest,
zowel in filosofisch als in literair opzicht. Keerde hij zich als wijsgeer radicaal tegen
de idealistische wijsbegeerte van zijn tijd, ook als literator zette hij zich af. Zijn
afkeer van poëzie is al genoemd. Hij stond voorts ambivalent tegenover modernisten
als James Joyce, Virginia Woolf en zijn landgenoot Marcel Proust. Hoewel hij hun
vernieuwing van de literatuur erkende, beschouwde hij hun werk als te vrijblijvend:
het zou, zeker dat van Proust, gespeend zijn van maatschappelijke betrokkenheid.
Ook het surrealisme, dat tussen de beide wereldoorlogen vooral in Frankrijk grote
invloed uitoefende, zinde hem niet. Die stroming mocht tot op zekere hoogte dan
wel als ‘geëngageerd’ gelden, Sartre beschouwde de surrealisten als te destructief.
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De surrealisten wensten de maatschappij te ontregelen, niet te veranderen. Het
surrealisme is, achteraf gezien, een historische stroming die als een van de vele
reacties op de ‘Grote oorlog’ (zoals de Eerste Wereldoorlog door tijdgenoten werd
aangeduid) kan worden beschouwd. De surrealisten zelf namen een ‘absolutistische’
houding aan: zij ontdeden woorden van hun betekenis en beschouwden, onder invloed
van Freud, het als hun taak ‘het onbewuste’ in al zijn grilligheid aan het licht te
brengen.

Existentialisme en marxisme
Sartre stelde een tamelijk traditionele literatuur tegenover het surrealisme. Zijn werk
is door en door moralistisch. Zijn romans en toneelstukken doen een beroep op de
lezer. Personages van Sartre staan dikwijls voor een keuze: steunen zij de neger die
dreigt te worden vermoord (het toneelstuk De eerbiedwaardige hoer), kiezen zij voor
politiek engagement of blijven zij het leven leiden van een decadente, zorgeloze
intellectueel (hoofdpersoon Mathieu in De jaren des onderscheids, het eerste deel
van de romancyclus De wegen der vrijheid)? Sartre beoogde zijn lezers niet slechts
tot nadenken aan te zetten; hij wilde hen activeren. Hans van Stralen merkt terecht
op dat Sartre, voor het eerst sinds de marxistische toneelschrijver Berthold Brecht,
‘de lezer weer een duidelijke plaats toebedeelt’. De lezer wordt door Sartre altijd op
de huid gezeten. Wat dat betreft is er geen verschil tussen Walging (1938), Met
gesloten deuren (1944) en De woorden (1964) - de boeken die Hans van Stralen
bespreekt. Wel lijkt het appel op de lezer anders te worden. Aan het slot van Walging
denkt hoofdpersoon Antoine Roquentin nog heil te vinden in de literatuur; in de
autobiografie De woorden heeft Sartre dat ‘onmogelijke Heil’ in ‘het
rekwisietenmagazijn’ opgeborgen. Sartre daalt in dit laatste werk als het ware af naar
de lezer - en beschouwt zich als één van hen.
Het is de tijd (jaren zestig) dat hij zich definitief bekent tot het marxisme en zich
allengs ontwikkelt tot een politiek pamflettist. In 1960 publiceert hij Critique de la
raison dialectique, een nooit in het Nederlands vertaald werk, waarin hij zijn
existentialisme laat ‘opgaan’ in het marxisme. Er wordt, zeker na de ineenstorting
van het communisme in 1991, vaak vreemd aangekeken tegen Sartres politieke en
filosofische voorkeur voor het marxisme. Het is waar: in naam van het marxisme is
in deze eeuw dood en verderf gezaaid. Sartre heeft dat bovendien herhaalde malen
goedgepraat - ofschoon hij het op zijn tijd ook veroordeelde. Toch is zijn keuze voor
het marxisme niet onlogisch geweest. Sartre is namelijk altijd een door en door
revolutionair denker geweest, ook toen hij zijn existentialistische credo's formuleerde.
Al in het vroege werk Walging geeft Sartre blijk van zijn maatschappijkritiek.
Ogenschijnlijk lijkt de roman slechts te handelen over een individu dat het bestaan
ontdekt. Maar de notie dat niemand rechten kan ontlenen aan afkomst en status op
straffe van kwade trouw, is een voorbode van maatschappijkritiek die uiteindelijk
uitmondt in het marxisme. Die keuze voor het marxisme zal hem tevens zijn ingegeven
door afkeer van zijn burgerlijke afkomst (Van Stralen stipt dat punt ook aan), maar
dat raakt de kern van zijn keuze niet. De verwantschap tussen Sartre en Marx lag
van meet af aan voor de hand - hoe vreemd daar ook door critici op is gereageerd.
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Niet overigens door Hans van Stralen. Hij typeert Sartres keuze voor het marxisme
althans als een ‘originele koppeling tussen aandacht voor het individu en
maatschappijkritiek’. Zijn stelling dat Sartre een belangrijke inspiratiebron is geweest
voor de revolutionaire geest die de jaren zestig beheerste, waag ik echter te
betwijfelen. De opstandige jeugd in Frankrijk (en ook in Nederland) ontleende haar
inspiratie vooral aan anarchisten uit de negentiende eeuw, met name aan de Russen
Bakoenin en Kropotkin. Dit kleine verschil van mening doet overigens niets af aan
mijn waardering voor de evenwichtige, erudiete en aanstekelijke manier waarop
Hans van Stralen het gecompliceerde fenomeen Sartre behandelt.

Simone de Beauvoir en Albert Camus
Van Stralen heeft veel minder ruimte nodig voor Sartres levensgezellin Simone de
Beauvoir (1908-1986). Dat is niet verwonderlijk. Bij alle kwaliteiten waarover De
Beauvoir beschikt, is zij in haar denken toch een discipel van Sartre gebleven. Dat
wil niet zeggen dat zij een vrouwelijke kloon van Sartre is geweest. Zo is het tijdens
haar leven weleens voorgesteld. Spottend werd ze regelmatig ‘la grande Sartreuse’
genoemd, een scheldwoord waarin alle venijn was samengebracht. Het roept de vraag
op: waar houdt het denken van Sartre op en waar begint dat van De Beauvoir? Het
is een vraag waar tegenwoordig veel om te doen is. Zo verscheen in
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1993 een studie waarin werd beweerd dat niet Sartre maar De Beauvoir het creatieve
brein was van het beroemde duo. Sterker nog: Sartre zou zijn voornaamste ideeën
hebben ontleend aan De Beauvoir.5. Erg plausibel is die theorie niet. Want hoezeer
de twee elkaar ook beïnvloedden: Sartre publiceerde jaren voor De Beauvoir haar
debuut zou maken al zijn voornaamste filosofische en psychologische beschouwingen.
Nadien was ook hij het die het existentialisme vorm gaf en de wending tot het
marxisme pregnant verwoordde.
Het neemt niet weg dat De Beauvoir een oeuvre heeft geschreven dat er zijn mag:
essays, studies, autobiografische geschriften en romans. Daarvan bespreekt Hans
van Stralen Het bloed van anderen, een roman uit 1945 waar de oorlogservaringen
in doorklinken. Ook dit is een roman in een typisch existentialistische grenssituatie:
de personages worden geconfronteerd met een bezettende macht en zijn gedwongen
daarop te reageren. Hoe goed Van Stralen dit ook laat zien, toch oogt de bijdrage
over De Beauvoir ietwat plichtmatig. Het is alsof hij niet al te zeer geboeid is door
het werk van de schrijfster.
Wat dat betreft biedt het hoofdstuk over Albert Camus (1913-1960) meer vuurwerk.
Camus is ook een interessantere, eigenzinniger figuur dan De Beauvoir - al was het
maar door zijn haat-liefde verhouding tot het existentialisme. Camus wenste onder
geen beding het etiket ‘existentialist’ opgeplakt te krijgen. Maar Hans van Stralen
stelt terecht dat hij wel degelijk tot de existentialisten gerekend kan worden. Hun
antwoorden op levensvragen mogen dan verschillen, ze stellen dezelfde vragen.
Niettemin springen de verschillen wel in het oog. Waar Sartre eerst en vooral filosoof
was, daar verdient Camus die titel nauwelijks. Camus was een schrijver die intuïtieve
gedachten en gevoelens (bijvoorbeeld over ‘het absurde’) stijlvol onder woorden
bracht. Anders dan Sartre, die enorm veel schreef, liet Camus een klein oeuvre na.
Waar Sartre de lezer voortdurend deelgenoot maakte van de gedachten en gevoelens
van zijn personages, toonde Camus hen vooral - in al hun hulpeloosheid en
‘absurditeit’. Omdat hij geen woord teveel zei, kon hij op sympathie rekenen bij
vertegenwoordigers van de Nouveau Roman. Die wilden schrijven zoals een camera
fotografeerde - nauwgezet en zonder overbodige toevoeging. Van Stralen laat zien
dat de literatuur van Camus onder meer om die reden veel meer invloed in Frankrijk
heeft gehad dan die van Sartre.

Albert Camus

Literair existentialisme: de laatste ethische stroming?
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Door respectievelijk Sartre, De Beauvoir en Camus te bespreken volgt Van Stralen
de canon. Hoe zou hij ook anders? Dit drietal vormde de kern van het literaire
existentialisme. Andere existentialistische schrijvers figureren er omheen. Het is
interessant te zien wie Van Stralen daaruit kiest om aan een bespreking te
onderwerpen. Hij heeft in de eerste plaats gekozen voor Anna Blaman (1905-1960).
Het aardige van die keuze is dat zo zijdelings ook de receptiegeschiedenis van het
literaire existentialisme in Nederland aan bod komt. Dat Van Stralen voor Blaman
heeft gekozen, is heel wel verdedigbaar. Niet alleen zijn haar romans doordrongen
van existentialistische thema's (Van Stralen bespreekt Op leven en dood, 1954), zij
heeft ook in toespraken en korte essays veel aandacht besteed aan het existentialisme.
Wel is het opmerkelijk dat in zijn korte bespreking van de invloed van het
existentialisme in ons land, de naam van Pierre H. Dubois (1917) niet valt. Dubois
mag met Blaman wel degene worden genoemd die eind jaren veertig en begin jaren
vijftig het meest blijk gegeven heeft van verwantschap met het existentialisme. Zowel
zijn essays als zijn roman Een vinger op de lippen (1952) verraden de invloed van
het existentialisme.
Is hier de keuze voor Blaman nog begrijpelijk (Dubois bleek van meet af aan een
bredere figuur die zich als essayist ook door anderen dan de existentialisten liet
beïnvloeden), de keuze voor de Duitse schrijver Wolfgang Borchert (1921-1947)
laat zich moeilijker verdedigen. Vooropgesteld: Van
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Stralen maakt overtuigend aannemelijk dat Borchert (bekend vanwege zijn toneelstuk
Draußen vor der Tür, 1947) een existentialist was zonder het te weten. Borchert was
een literaire existentialist zonder ooit op de hoogte te zijn geweest van het filosofische
gedachtengoed van de stroming. Dat past goed in de opzet van Hans van Stralen die
de periode 1935-1960 beschouwt als een existentialistische periode. Waar is dat beter
aan af te lezen dan aan een auteur die een literatuur schrijft vol van existentialistische
thema's zonder daarvan kennis te hebben genomen? Borchert vormt als het ware een
bewijs voor het feit dat het existentialisme, zeker na de Tweede Wereldoorlog, als
het ware in de lucht hing.
Toch vraag ik me af of Hans van Stralen niet beter voor de eerder genoemde
Italiaanse schrijver Alberto Moravia had kunnen kiezen. Moravia was immers een
der eersten die een existentialistische roman publiceerde: De onverschilligen, een
roman die reeds in 1929 verscheen. Toen was er van existentialisme nog geen sprake.
Ook in zijn verdere werk is Moravia bij uitstek existentialist: zijn personages worden
voortdurend met een extreme uitdaging of situatie geconfronteerd waarop ze vaak
krampachtig reageren. Daarbij komt dat Moravia in interviews herhaalde malen heeft
verklaard dat hij zonder het aanvankelijk te weten een van de eerste existentialistische
schrijvers is geweest. Pas nadat Sartre zijn existentialisme verwoordde en
populariseerde, besefte Moravia tot welke stroming hij behoorde.
Dit is een kanttekening bij een voortreffelijke studie. Hans van Stralen geeft er
voortdurend blijk van goed thuis te zijn in de besproken literatuur. Zijn studie is
bovendien voorzien van een uitvoerig register, zodat die in meer dan één betekenis
aanspraak mag maken op de kwalificatie ‘naslagwerk’: er kan goed worden gezocht
naar auteurs en hun literatuur. En er kan weemoedig in worden gebladerd om te zien
hoe het ook alweer zat met het literaire existentialisme - die (voorlopig?) laatste
literaire stroming die zich uitdrukkelijk met ethische kwesties heeft bezig gehouden,
zoals Hans van Stralen stelt in zijn sympathieke, want ‘geëngageerde’, nawoord.
Tegen zijn oproep, die tevens een conclusie is, valt niets in te brengen: hoe moeilijk
ook in het gecompliceerde huidige tijdperk, ook nu kunnen keuzes niet worden
ontlopen.
Hans van Stralen, Beschreven keuzes. Een inleiding in het literaire
existentialisme. Garant, 1996. f 39,-.
Wim Berkelaar is redacteur van het Historisch Nieuwsblad. Hij publiceerde
ondermeer ‘“Nacht zonder dageraad?” Een protestantse controverse rond
het atheïstisch existentialisme van Jean-Paul Sartre’ in: Radix 20 (1994)
p. 44-67 en ‘Existentialisme in de Domstad. Het bezoek van Jean-Paul
Sartre aan Utrecht in december 1946’ in: Oud Utrecht 68 (1994) p. 76-83.
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2e
Tweede alumnidag
Vakgroep Nederlands (U.U.)
Op zaterdag 5 april 1997 houdt de vakgroep Nederlands van de Universiteit Utrecht
haar tweede alumnidag. De eerste alumnidag in oktober 1995 was een groot succes.
Ruim 200 alumni namen deel aan een gevarieerd programma, dat naast lezingen en
workshops ook ruimschoots de gelegenheid bood om weer met oude studiegenoten
in contact te komen.
De tweede alumnidag van de vakgroep Nederlands is als middagprogramma
geïntegreerd in het algemene programma van de universitaire alumnidag.
Het programma van 5 april ziet er als volgt uit:
10.00-13.30

Algemeen programma, verzorgd door de Vereniging
Utrechts Universiteitsfonds (U-fonds), met onder meer
een lezing van prof.dr.Jo Groebel, hoogleraar massa
communicatie.

13.45-17.30

speciaal programma voor alumni van de vakgroep
Nederlands

13.45 uur

Opening

14.00 uur

Lezing van prof.dr.
Wiljan van den Akker

14.45 uur

Cabaretesk intermezzo
door De Koude Kermis

15.00 uur

Pauze

15.30 uur

Presentatie uitkomsten
arbeidsmarktenquête

15.45 uur

Workshops

17.30 uur

Borrel

Aan het middagprogramma zijn geen kosten
verbonden.
20.00-22.00

Algemeen programma, verzorgd door de Universiteit
Utrecht, met onder andere een interview van prof. dr.
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Paul Schnabel (NRC-columnist) met prof.dr.Frits van
Oostrom en een optreden van cabaretier Vincent Bijlo.
Alumni van de vakgroep Nederlands ontvangen in februari automatisch meer
informatie via het universitaire alumniblad Illuster. Voor specifieke informatie over
het middagprogramma kunt u zich wenden tot Gea Schelhaas (030 - 2538553) of
Mascha Damen (030-2539163).
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Duo
Decimo
Miskende brieven?
Zo ver ik weet, ben ik de enige die De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart met
plezier heeft gelezen. Docenten op middelbare school en universiteit waarschuwden
ons, leergierigen, voor de onverteerbare saaiheid van de briefroman van Betje Wolff
en Aagje Deken. Iedereen was het, na een gruwelijke worsteling door de circa 350
pagina's, roerend met deze voorspelling eens. Het tempo en de aard van vermaak
bleken in de achttiende eeuw heel anders dan wij gewend zijn, en dit gegeven bepaalde
in feite de culturele waarde van het boek. Althans, voor velen in de twintigste eeuw.
Voor een andere briefroman die ook in 1782 voor het eerst verscheen, Les Liaisons
dangereuses van Choderlos de Laclos, lijkt dit niet op te gaan. De intriges en
uitspattingen die hierin voorkomen, brengen zelfs de verwende twintigste-eeuwer
nog in vervoering, blijkens de uiteenlopende opwindende verfilmingen waarvan
iedere videotheek er zeker eentje in haar collectie heeft. Of is deze populariteit enkel
aan de speelfilms te danken? Nee, Sara Burgerhart laat zich niet zo maar verleiden
en laat zeker haar rug niet gebruiken als tafeltje waaraan fatale mannen hun andere
maîtresses liefdesbrieven schrijven.
In beide boeken wordt een jonge onwetende vrouw door een ervaren man met
twijfelachtige bedoelingen ingewijd in de seksualiteit en tegelijkertijd in de grote
boze wereld. Cécile Volanges, een mooi meisje dat net haar opvoeding in het klooster
heeft afgerond en nu haar entree in de wereld maakt, wordt onder de hoede genomen
van twee mondaine excentriekelingen: de marquise de Merteuil en de vicomte de
Valmont. Dit tweetal is zo verveeld in het luxueuze leven dat zij leiden, dat hun
favoriete bezigheid bestaat uit het spelen met omgangsconventies en met mensen.
De onwetende en naïeve Cécile is het ideale slachtoffer. Zij weten haar verliefd te
krijgen op de al even groene Chevalier Danceny en haar vervolgens te doordringen
van de noodzaak de sleutel van haar slaapkamer aan Valmont te overhandigen. Zo
zal zij altijd in staat zijn haar geliefde te zien zonder last te hebben van haar
dwarsliggende moeder. Geheel tegen de heersende norm in natuurlijk.
Wanneer Valmont de sleutel eenmaal in zijn bezit heeft, blijkt hij die, anders dan
Cécile had verwacht, zelf te gebruiken om haar 's nachts te bezoeken. Aan de marquise
beschrijft hij de verovering van zijn prooi:
Sans doute on ne lui a pas bien appris, dans son couvent, à combien de périls divers
est exposée la timide innocence, et tout ce qu'ele a à garder pour n'être pas surprise:
car, portant toute son attention, toutes ses forces, à se défendre d'un baiser, qui
n'était qu'une fausse attaque, tout le reste était laissé sans défense; le moyen de n'en
pas profiter!
De arme Cécile vermoedt wel dat het niet helemaal in de haak is, maar is enkel
gewaarschuwd tegen de gevaren van een kus!
Het aardige van een briefroman is natuurlijk, dat we onmiddellijk hierna Céciles
versie van de gebeurtenissen vernemen, wanneer zij haar hart uitstort bij de marquise:
‘Ce que je me reproche le plus, et dont pourtant il faut que je vous parle, c'est que
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j'ai peur de ne pas m'être défendue autant que je le pouvais. Je ne sais pas comment
cela se faisait: sûrement, je n'aime pas M. de Valmont, bien au contraire; et il y avait
des moments où j'étais comme si je L'aimais’ De marquise stelt haar gerust en moedigt
haar vervolgens aan zich over te geven aan het genot. Valmont, de gelukkige eigenaar
van de sleutel, doet aan de marquise telkens uitvoerig verslag van de vorderingen
van zijn voortaan welwillende leerlinge.
Terwijl Valmont de schijn aardig op weet te houden, is in Sara Burgerhart
ogenblikkelijk duidelijk dat de heer R. het zeer slecht met Sara voorheeft. Aan zijn
vriend, de heer G., schrijft hij:
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‘Haal mij de Satan! Ik ben nog even wijs!? Ja, ik zie het heksje nu en dan; ik ben
ook met haar op het concert geweest; maar ik ben nog even na, als toen ik begon.
Hoe moet ik het aanleggen?’ Iedereen schijnt ervan op de hoogte te zijn dat de heer
R. totaal fout en onbetrouwbaar is, behalve Sara zelf. Zij is zelfs zeer met hem
ingenomen en gaat geregeld met hem uit. Intussen probeert de verliefde Hendrik
Edeling alles om Sara over te halen met hem te trouwen. Sara is echter gelukkig met
haar huidige leven en vriendschappen en voelt zich nog te jong voor een huwelijk.
Heel begrijpelijk en verstandig, maar niet voor een jongedame in 1782, zoals blijkt
uit een anonieme brief aan Saartjes voogd, Abraham Blankaart:
Mijn achting voor u, en de droevige gevolgen, die ik voorzie, doen mij u het volgende
schrijven. Uw pupil gedraagt zich op een wijze, die haar bespot, ja veracht, en u veel
verdriet moet maken. Men ziet haar overal, en meest altoos met een heer R., een man
van rang en grote goederen, maar die voor een onzer eerste lichtmissen bekend staat.
De dame, daar zij, nevens nog drie juffrouwen logeert, ziet dit alles, en vindt echter
(schijnt het) goed, om dit onvoorzichtig, lichtvaardig meisje haar gang te laten gaan.
Blankaart schrijft een teleurgestelde brief aan zijn pupil, waarin hij haar bestraffend
toespreekt. Hij vergeet echter te noemen dat de bron van schande de heer R. is. Sara
begrijpt er nog steeds niets van: ‘Maar wie is die lichtmis? de man in de maan, geloof
ik; uw broer is een brave jongen; de heer R. staat bekend voor een zeer ordelijk man:
en met wien anders heb ik ooit (want Edeling is buiten alle verdenking) de minste
omgang gehad?’
De heer R. kan zijn snode plannen gewoon voortzetten; zijn slachtoffer blijft
immers ongewaarschuwd. Zijn vriend maakt hij telkens deelgenoot: ‘Uit is de klucht!
de mijne - de mijne is zij, moet, zal zij zijn. o! Dat lief bekje! En hadt gij waarlijk
zin om de Hortus Medicus te zien? Nu schat, gij zult veel meer zien, of ik verdien
voor schelm uit het regiment lichtmissen gejaagd te worden.’ Dit gaat natuurlijk mis.
Op een dag spoedt de keurige Edeling zich naar het huis van zijn geliefde, die hij al
twee weken niet gezien heeft. Hij hoort dat ze er niet is, omdat ze met de heer R. een
apart gewas is gaan bekijken in de Hortus Medicus. Edeling, die de reputatie van de
heer R. wél kent, schrikt zich wezenloos: ‘o mevrouw! Het arme, arme meisje! R. is
de snoodste kerel die ooit der sexe lagen legde: wat zal van mij - wat zal van haar
worden?’ De knecht wordt naar de Hortus gestuurd, maar komt zonder Saartje terug.
Nadat het inmiddels grote gezelschap van ongeruste vrienden en bekenden hem
bezworen heeft hierover met niemand te spreken, wachten zij verder af. Edeling
schrijft de rest van de avond en de gehele nacht zijn verwarde en angstige gevoelens
aan zijn broer. Om vijf uur 's ochtends komt Sara eindelijk thuis, verzwakt en
zwijgzaam. Men stopt haar in bed en laat haar aderlaten.
Wat is er nu eigenlijk met Sara gebeurd? Anders dan in Les Liaisons krijgen we
dit niet direct te horen. De heer R. is spoorloos verdwenen. Sara ligt koortsig in bed
en schrijft niet meer. Haar vrienden schrijven echter voortdurend over hun zorg om
haar welzijn. Schaamte en droefheid verhinderen Sara uit de doeken te doen wat zich
werkelijk voor heeft gedaan. We weten enkel dat zij met hulp van de dochter van de
tuinman ontkomen is. Uiteindelijk schrijft Sara de gebeurtenissen voor haar vrienden
op, omdat ze niet in staat is erover te praten. De grote issue is natuurlijk of Sara haar
eer niet heeft verloren. Maar gelukkig is die nog intact, tot grote woede van de heer
R.: ‘Razend, woedend, hels kwaadaardig over mijn mislukte onderneming! In mijn
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was, die een man, zoals ik ben, tegenstand zou bieden? Wat moet ik
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denken: zou er waarachtig zo iets zijn, dat deugd genaamd wordt?’
Slechts één van de vele verhaallijnen heb ik hier uit de beide boeken gehaald. In
een tijd waarin reality tv de ene na de andere glorie behaalt, verbaast het me dat deze
briefromans met hun voyeurisme sans gêne niet geliefd zijn. Les Liaisons dangereuses
begint met een ‘Waarschuwing van de uitgever’. ‘Misschien’, zo duidt hij ons, ‘gaat
het hier helemaal niet om een authentiek relaas, maar is het slechts een roman van
één auteur’:
En effet, plusieurs des personnages qu'il met en scène ont de si mauvais moeurs,
qu'il est impossible de supposer qu'ils aient vécu dans notre siècle; dans ce siècle
de philosophie, où les lumières, répandues de toutes parts, ont rendu, comme chacun
sait, tous les hommes si hônnetes et toutes les femmes si modestes et si reservées.
Met andere woorden: ‘U hebt een zeer smeuïg boek in handen’. De uitgever heeft
zich beschermd tegen aanklachten en een betere aanbeveling is nauwelijks denkbaar.
De namen van de personages in Sara Burgerhart, zoals Burgerhart, Blankaart,
Spilgoed, Buigzaam en Slimpslamp, geven de lezer al een aardige hint over hun
karakters. Alleen de heer R. blijft anoniem. Waarschijnlijk heet hij Rat of Rotzak.
Karin Smeets

Mythe en Logica
Wie de afgelopen Kinderboekenweek diep genoeg in de buidel tastte, kreeg als dank
daarvoor het boekje De huiveringwekkende mythe van Perseus, het door Imme Dros
opnieuw vertaalde verhaal van de held Perseus, cadeau. De achterliggende gedachte
bij deze gift moet geweest zijn dat je de interesse van kinderen voor oude mythen het thema van de boekenweek - het beste kunt wekken met een spannend verhaal
met een held erin, een paar monsters om te verslaan en een nimf om te redden tot
besluit. Het belangrijkste wapenfeit van Perseus, een buitenechtelijk kind van Zeus,
is het met hulp van Athene en Hermes verslaan van de Gorgoon Medusa. Omdat ik
mij tijdens een cursus vele weken met Medusa heb beziggehouden, was dit boekje
verplichte lectuur. Wat mij bij het lezen van de mythe over Perseus en Medusa vanaf
de eerste keer heeft gefascineerd, is hoe een sterfelijk mens zoals Medusa door de
goden bestraft kan worden met een monsterlijk uiterlijk en het vermogen om iedereen
die naar haar kijkt te laten verstenen; een toestand die in de praktijk neerkomt op
eenzame opsluiting. Welke misdaad moet iemand begaan hebben om zo'n straf te
verdienen? Het vervelende, maar ook intrigerende, is dat de verhalen over Perseus
en
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Medusa nogal vaag zijn waar het deze kwestie betreft.
Imme Dros geeft er in haar vertaling de volgende verklaring voor: Medusa was
de dochter van de zeegod Phorcys en zijn zus; zij was de jongste van drie dochters
en bezat een bovenaardse schoonheid. Medusa werd verliefd op Poseidon en gebruikte
eens de tempel van Athene om er de nacht met hem door te brengen. Dit is natuurlijk
een ernstige vorm van heiligschennis, maar als Athene verhaal komt halen bij Medusa
toont het meisje geen berouw. Integendeel, ze zet zelfs een grote mond op. Want, zo
zegt Medusa, als Poseidon eenmaal met haar is getrouwd, zijn Athene en zij familie,
dus wat maakt het uit wat zij in de tempel doen, Poseidon is immers machtiger.
Athene, door deze beledigingen woedend geworden, vervloekt Medusa en maakt
van haar een Gorgoon: een monster met een hoofd vol schubben, met kronkelende
slangen in plaats van haren en de staart van een draak, bronzen klauwen en gouden
vleugels; een monster dat wie het maar aankijkt meteen doet verstenen.
Als de twee zussen van Medusa bij de godin gaan smeken of ze niet kan zorgen
dat Medusa weer net zo wordt als zij, glimlacht de godin eens liefjes, zegt: ‘dat kan’,
en maakt van de zussen ook Gorgonen. Deze laatste wending aan het verhaal,
waarschijnlijk dichterlijke vrijheid van Imme Dros maar met aanstekelijk sadistisch
genoegen opgeschreven, dient natuurlijk om aan te geven dat wie ruzie heeft met de
goden, ook echt goed ruzie heeft.
Achter in het boekje staan, naast een handige lijst met begrippen en namen van
goden en hun uitleg, de bronnen die Imme Dros heeft gebruikt om het verhaal van
de heldendaden van Perseus opnieuw te vertellen. De belangrijkste twee zijn de
Metamorphosen van Ovidius en The library of Greek mythology, door Apollodorus
sterk verkorte mythen. Beide werken geven ongeveer hetzelfde beeld van de daden
en belevenissen van Perseus, maar zodra het verhaal komt bij de Gorgonen en over
het hoe en waarom Medusa in een monster moest veranderen, beginnen de twee
bronnen elkaar te ontlopen en belangrijke vragen te omzeilen.
Apollodorus en Ovidius geven allebei geen enkele verklaring voor het feit dat
slechts Medusa sterfelijk is, terwijl de andere twee Gorgonen voor altijd zullen
bestaan. Ook weten ze niet duidelijk te maken waarom de zussen van Medusa in
Gorgonen zijn veranderd, al geven ze wel vage verklaringen voor de vloek die Medusa
heeft getroffen. Apollodorus vertelt niets over de oorzaken van haar metamorfose
ten slechte, maar geeft wel aan waarom Athene juist het hoofd van Medusa moet
hebben, afgezien van het feit dat zij de enige sterfelijke van het stel is. In een tikje
vals terzijde fluistert hij ons toe: ‘It is affirmed by some that Medusa was beheaded
because of Athena, for they say the Gorgon had been willing to be compared with
Athena in beauty.’ Het was niet eens Medusa zelf die opschepte dat ze mooier was
dan Athene, maar haar grove misdaad bestond eruit dat iemand haar mooier vond
dan Athene, en zij verzuimd had dat te ontkennen.
Lezen we het verhaal over Medusa bij Ovidius, dan wordt het lot dat haar getroffen
heeft nog wranger en onrechtvaardiger. Ovidius vertelt van de prachtige nimf Medusa,
befaamd om haar mooie haren. Als Medusa in de tempel van Athene is om te offeren
wordt zij opgemerkt door de god van de zee, Poseidon, die meteen verliefd is op het
meisje. Hij overvalt haar in de tempel en verkracht haar. Athene wordt woedend op
Medusa en verandert haar in een Gorgoon, waarna Medusa zwanger en wel wegvlucht.
Dat de woede van de godin hierna niet bekoeld is, zien we aan alle moeite die ze
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doet om Perseus voor te bereiden op het doden van Medusa, en het triomfantelijk op
haar schild plaatsen van het afgehakte hoofd dat Perseus haar komt brengen.
Waarom kiest Imme Dros in
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haar verhaal voor een mooie, logische verklaring van onbekende herkomst, terwijl
haar twee voornaamste bronnen heel andere geluiden laten horen? Waarom schuift
zij Medusa hoogmoed en een brutale natuur in de schoenen, terwijl Ovidius en
Apollodorus daarover in alle talen zwijgen?
Bij het lezen van het boekje bekruipt me het gevoel dat de schrijfster haar lezers
vooral een idee wil geven van de verhalende kracht van de mythen, dat ze heeft
willen laten zien wat een spannende vertellingen er in de oudheid zijn gemaakt. Dit
heeft als resultaat dat de ‘huiveringwekkende mythe’ de vorm krijgt van een sprookje,
een lineair en logisch opgebouwd verhaal waarin de verbannen held een aantal
moedige daden verricht, waarna hij met zijn moeder terugkeert naar zijn rechtmatige
troon. In een dergelijk geordend betoog horen natuurlijk geen onduidelijke of
onrechtmatige gebeurtenissen voor te komen, dat leidt de aandacht maar af van de
held en zijn verhaal.
Het is jammer dat Imme Dros zich bij het wegwerken van alle losse eindjes niet
heeft gerealiseerd hoe spannend een verhaal kan zijn als het op het eerste gezicht
volstrekt duister is waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Juist als de
motieven van de hoofdpersonen onduidelijk zijn - en blijven - willen we een verhaal
nog eens lezen. ‘We weten niet hoe het kwam, en we zullen het ook nooit weten’ is
bij uitstek datgene, waar de meeste spookverhalen hun charme aan ontlenen.
Het is vooral de figuur Medusa die heeft moeten lijden onder het ‘logisch maken’
van de mythe van Perseus. Er is een groot verschil tussen verkracht worden en daarvan
de schuld krijgen, waarna een wrede en ongewone straf volgt, en het bestraft worden
voor buitengewone hoogmoed en brutaliteit.
Medusa die door Poseidon verkracht is - hoewel bij Ovidius Athene roept dat
Medusa zich heeft laten verkrachten, wat iets anders is - kunnen we zien als een
tragische figuur, we kunnen medelijden met haar hebben, we kunnen ons afvragen
waarom ze bestraft moest worden, kortom, ze wordt een personage met meer reliëf,
met meer karakter. In het boekenweekgeschenk is Medusa niets meer dan een obstakel,
een karikaturaal monster dat zonder scrupules gedood kan worden, waarna de held
verder kan met zijn avontuur.
Niet alleen heeft Imme Dros in haar verhaal de personages platter gemaakt dan
ze verdienen te zijn, ze heeft naar mijn idee ook verzuimd de mythe te laten zien
zoals zij is: mythen beschrijven het leven van de mensen en dat van de goden, en de
perioden dat ze met elkaar in aanraking of in botsing komen. We zullen moeten
aanvaarden dat deze verhalen niet in hun afgeronde vorm aan ons bekend zijn, en
bovendien gesitueerd zijn in de tijd nadat uit de oer-chaos het leven op aarde ontstond,
maar bovenal dat deze verhalen handelen over zaken waar onze hedendaagse logica
geen vat op heeft. Wie kinderen wil interesseren voor de mythen, en de raadsels waar
ze de lezer voor stellen, moet niet schromen de lege plekken, tegenstrijdigheden en
onduidelijke passages te laten zien, maar deze juist presenteren als de grote kracht
van de mythen. Het zijn immers deze tegenstrijdigheden die telkens weer naar de
mythen doen kijken, hopend dat eens duidelijk wordt wat ze willen meedelen.
Sonja van Amelsfort
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Schokeffecten
In het programma ‘Over de roooie’ van de commerciële zender SBS 6 worden de
grenzen van sociale conventies en normen verkend. Om duizend gulden te verdienen
moet de kandidaat een aantal onbekenden bereid vinden een bepaalde opdracht uit
te voeren. Zo'n opdracht kan bijvoorbeeld inhouden dat men voor de camera de broek
laat zakken, of zich geheel met pastachoca laat insmeren. De plaatsvervangende
schaamte die de kijker bevangt - en die mij ervan weerhoudt naar het programma te
kijken - hangt samen met de ongeschreven sociale normen die overtreden worden
door de op geld beluste kandidaten en de programmamakers. Wat sommige mensen
voor geld doen...
Nee, dan de wereld van de middeleeuwse Arturroman! Ook daar worden soms de
maatschappelijke normen overtreden, maar dan niet voor geld maar uit liefde. In het
Oudfranse verhaal van Lancelot, dat in de jaren zeventig van de twaalfde eeuw
geschreven werd door Chrétien de Troyes, wordt de held ‘Le chevalier de la charrette’
genoemd, de ridder van de kar. Lancelot is op zoek naar zijn geliefde, Arturs
echtgenote Guinevere, als hij een dwerg met een kar tegenkomt. Op dit punt last de
verteller een korte uitweiding in. Hij legt uit dat het gebruikelijk is dat misdadigers
in een kar rondgereden worden, opdat iedereen kan zien dat zij zich voor eeuwig te
schande gemaakt hebben. Lancelot vraagt de dwerg of hij de koningin gezien heeft,
maar deze wil hem alleen vertellen waar de koningin is, als hij op de kar plaatsneemt.
De innerlijke tweestrijd tussen hoofd en hart neemt weinig tijd in beslag. Uit liefde
voor de koningin ondergaat Lancelot de ultieme vernedering: hij neemt plaats in de
kar.
Ik vermoed dat de reactie van middeleeuwse luisteraars op deze gebeurtenis een
beetje lijkt op de schok en schaamte die SBS 6-kijkers kunnen ervaren. Wat sommige
mensen uit liefde doen... Die nieuwe hoofse liefde zou toch juist een veredelende
werking op de ridders hebben, en nu maakt de held zich vrijwillig te schande! Het
schokeffect is hier echter functioneel: door deze reactie uit te lokken weet Chrétien
zijn publiek des te sterker te doordringen van de allesoverheersende kracht van
Lancelots liefde voor Guinevere. Hij is dan wel de beste ridder van de wereld, maar
als zij het wil - en zij wil het soms - laat hij zich in een toernooi door allerlei
minkukels op de vlucht jagen, om de volgende toernooidag, geïnspireerd door haar
liefde, weer iedereen in de pan te hakken.
En dat hij voor haar in die kar stapte wordt hem nog niet in dank afgenomen ook!
Als hij uiteindelijk, na zelfs over een vlijmscherpe zwaardbrug te zijn gekropen en
haar ontvoerder te hebben bevochten, bloedend en wel voor haar staat, blijkt zij
helemaal niet blij hem te zien; als hij dat allemaal voor haar gedaan heeft, heeft hij
zijn tijd verspild, zegt ze. En de nederige minnaar durft niet eens naar de reden voor
haar reactie te vragen.
Ook hier gebruikt Chrétien een schokeffect, ditmaal om te beklemtonen hoe
veeleisend de koningin als dominante minnares is. Pas later, als zowel Lancelot als
de koningin vanwege deze scène zelfmoordpogingen hebben ondernomen en
overleefd, wordt duidelijk dat zij hem kwalijk nam dat hij bij het bestijgen van de
kar even aarzelde. Maar het gaat mij nu niet zozeer om de motivatie van haar gedrag,
maar om het schokeffect, dat ditmaal overigens niet door een vertellersuitweiding
voorbereid wordt. Net als bij het schandekar / SBS 6-voorbeeld is een moderne
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parallel een middel om de reactie van de middeleeuwse toehoorders op deze situatie
enigszins te delen.
Italo Calvino's meesterlijke roman Als op een winternacht een reiziger kan hier
vergelijkingsmateriaal leveren. Het is het verhaal van een lezer die een boek van
Calvino heeft aangeschaft dat op het spannendste moment incompleet blijkt; hij gaat
op zoek naar het vervolg, maar raakt dan verzeild in steeds weer nieuwe en steeds
weer incomplete teksten. Als lezer blijf je bij elk van de onvolledige ver-
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halen zitten met de vraag naar de afloop. Een dergelijke nieuwsgierigheid lijkt mij,
naast verontwaardiging, ook kenmerkend voor de reactie van het middeleeuwse
publiek op Guineveres snibbige gedrag.
Een van de onvoltooide teksten in Calvino's boek heet ‘In een netwerk van lijnen
die met elkaar in verbinding staan’ en bevat een parallel voor Chrétiens schokeffect
bij Lancelots redding van Guinevere. De tekst beschrijft in de ik-vorm de belevenissen
van een gasthoogleraar aan een Amerikaanse universiteit. Rinkelende telefoons zijn
een obsessie voor hem en op een dag neemt hij de telefoon op in een wildvreemd
huis dat hij tijdens het hardlopen toevallig passeert. Een kille stem zegt:
Luister goed. Marjorie is hier, ze komt bijna bij, maar ze is vastgebonden en kan
niet ontsnappen. Noteer het adres goed: Hillside Drive 115. Als je haar komt ophalen,
Oké; zo niet, dan staat er een vat kerosine met explosieve lading aan een tijdklok in
de kelder Over een half uur zal dit huis in vuur en vlam staan.
De ‘ik’ sputtert nog tegen: ‘Maar ik ben niet...’, maar er is al opgehangen. Hij denkt
eerst dat hij hier niets mee te maken heeft, het was immers niet zijn huis en hij kent
helemaal geen Marjorie. Dan beseft hij dat een van zijn getalenteerde leerlingen
Marjorie heet en bekruipt hem het onbehaaglijke gevoel dat het telefoontje over deze
mooie studente ging. Als hij op de campus verneemt dat Marjorie al twee dagen
spoorloos is, lijkt zijn vermoeden bewaarheid. Ik citeer, ter afsluiting, de laatste
woorden van deze natuurlijk ook weer afbrekende tekst:
Ik ben alweer weggerend. Ik verlaat de campus. Sla Grosvenor Avenue in, dan
Cedar Street, dan Maple Road. Ik ben volkomen buiten adem, ik loop alleen nog
door omdat ik de grond niet onder mijn voeten voel, noch mijn longen in mijn borst.
Daar is Hillside Drive. Elf, vijftien, zevenentwintig, eenenvijftig; gelukkig maar dat
de nummering vlug opschiet, zij springt met tientallen vooruit. Daar is nummer 115.
De deur is open, ik ga de trap op, kom een schemerige kamer binnen. Vastgebonden
op een divan ligt Marjorie, gekneveld. Ik maak haar los. Ze moet overgeven. Ze kijkt
me minachtend aan. ‘Klootzak’, zegt ze tegen me.
Frank Brandsma
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‘Een lezer moet in een boek genoeg missen’
Peter van Dijk
Interview met Russell Artus
Russell Artus debuteerde in 1995 met Zonder wijzers, nadat hij op
bijzondere wijze zijn manuscript onder de aandacht van uitgeverij
Meulenhoff had gebracht. Het boek was al snel een succes en Artus
werd uitgeroepen tot beste debutant van 1995. Onlangs verscheen de
verhalenbundel Een onbeschreven dag. Russell Artus vertelt in de
eerste aflevering van deze nieuwe interviewreeks over zijn werk, zijn
opvattingen over maatschappij en religie en het literaire wereldje.
Russell Artus, pseudoniem van een schrijver die in 1969 bij zijn geboorte een
oerhollandse naam kreeg. Zelf vond hij deze naam zonder enige allure en koos daarom
voor deze Engelsklinkende vervanging. Of hij altijd deze naam blijft dragen is hem
nog niet duidelijk. Het is echter wel zeker dat hij wil blijven schrijven. ‘In de media
is Zonder wijzers beschreven als een vrij complexe roman. En het kan niet ontkend
worden dat de lezer nogal eens op het verkeerde been wordt gezet. Dat wil ik in de
toekomst voorkomen. Ik wil boeken blijven schrijven waarmee alle lezers aan hun
gerief komen, maar niet noodzakelijkerwijs als in Zonder wijzers.’ Voor dit boek
kreeg hij de prijs van de beste literaire debutant van 1995. Een debuut dat in vrijwel
alle kranten als een zeer goed boek werd ontvangen. Het opmerkelijkste aan deze
debutant is nog wel dat hij overal waar hij komt, zegt dat hij helemaal niet veel van
literatuur weet, omdat hij zich er nog niet zo lang mee bezighoudt. Russell Artus,
debutant in de literatuur, in twee betekenissen.
De jeugd van Artus was eerder met films en computers gevuld dan met boeken.
Voornamelijk de computer trok nogal zijn aandacht. ‘Eigenlijk was ik niet meer
achter dat kastje vandaan te slaan. Met lezen ben ik pas begonnen toen ik al schreef.
Dat was ongeveer rond mijn twintigste. Voor mijn lijst had ik ooit wat van Wolkers
gelezen, maar verder niks, later ook nog wel Stephen King. Vandaar langzaam steeds
wat literairder boeken. Maar nog steeds heb ik niet veel gelezen, omdat ik iemand
ben die veel liever herleest. Ik sta altijd een beetje huiverig tegenover lieden die
boeken werkelijk verslijten, alsof het dingetjes zijn die in tien minuten in elkaar
geflanst zijn. Ik heb dat ook een tijdje geprobeerd; dan las ik een boek, begreep het
nauwelijks, wist niet wat ik ervan moest vinden en dacht dan snel: Is dit het nou?
Dan had ik mijn vijfentwintig gulden uitgegeven en was het weg. Maar zo zit het
natuurlijk niet in elkaar. Ik lees boeken gewoon twee of drie keer. Dan pas ga je
bepaalde verbanden zien en ga je het boek waarderen op de manier zoals het misschien
wel bedoeld is.’
Het schrijven van boeken komt bij Russell Artus dus niet voort uit een soort onvrede
over de kwaliteit van de door hem gelezen boeken. Toch is het idee ‘Dat kan ik veel
beter’ hem niet geheel onbekend. ‘Die fase heb ik wel gehad. Die gedachte was een
onderdeel van de twijfel. Twijfel of je zelf wel goed genoeg bent. Maar aan de andere
kant gebruik je dat lezen om jezelf meer vertrouwen te geven, want als je ziet wat
er allemaal uitgegeven wordt, denk je inderdaad al snel: Dat kan ik veel beter. Vooral
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in de periode dat ik gewoon graag een boek in de winkel wilde hebben. Toen ben ik
allemaal elementen van buitenaf gaan zoeken. Dingen als: Hoe moet je een boek
samenstellen en wat moet erin wil het een beetje succesvol worden. Ik vergaarde
elementen uit boeken die goed verkocht werden, om zo een bestseller te componeren.
Youp van 't Hek werd bijvoorbeeld goed verkocht, dus ik kocht een boekje van hem
en ontdekte dat het een beetje licht moest zijn, een beetje smeuïg met wat humor
erin. Daarbovenop nog wat seks uit Turks fruit. Maar al
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Russell Artus

snel merkte ik dat dat werk opleverde waar ik zelf niet echt achter stond. Toen vond
ik dat het maar eens afgelopen moest zijn met die flauwekul en ben ik iets gaan
maken wat ik zelf mooi vond. Het was een geleidelijk proces. De noodzaak een boek
uitgegeven te krijgen werd steeds kleiner en de drang om iets moois te maken steeds
groter. Op een dag ben ik er voor gaan zitten en zo is Zonder wijzers ontstaan.’

Zonder wijzers
De manier waarop Artus bij de uitgeverij onder de aandacht kwam is merkwaardig
te noemen. ‘In het begin was ik nogal naïef en heb wat van die mislukte dingen
geschreven en opgestuurd. Ik was een echte cultuurbarbaar - ik kom uit een
zakenfamilie - die zich heel vanzelfsprekend de literatuur probeerde binnen te vechten.
Ik dacht dat ieder frutseltje dat geschreven werd ook een grote kans had uitgegeven
te worden. Want wie kiest er nou voor zo'n eenzaam bestaan? Maar toen kwam ik
er achter dat echt duizenden mensen dat proberen en dat uitgeverijen overspoeld
worden met manuscripten. Gelukkig wist ik dat toen niet, misschien was het er dan
nooit van gekomen.’
Om te zorgen dat hij bij de uitgeverij niet op de grote stapel kwam te liggen, heeft
hij uit ieder verhaal een aantal fragmenten genomen en op vijf verschillende a4-tjes
gezet. Op ieder vel drukte hij een cijfer af, van vijf naar een. ‘Ik stuurde iedere dag
zo'n a4-tje op, zodat ze bij de uitgeverij zouden zien wanneer, op de zesde dag, het
manuscript moest komen. Dat heeft er in ieder geval voor gezorgd dat ze het serieus
bekeken hebben.’ Naast deze inventiviteit is het natuurlijk de kracht van het boek
zelf geweest waardoor het is uitgegeven. ‘Zonder wijzers wijkt op zoveel punten af.
Het heeft een afwijkende vorm, veelzijdigheid in stijl, meerduidigheid in diepgang.
Die dingen dragen ertoe bij dat het iets bijzonders geworden is. Het is zowel een
verhalenbundel als een roman. Er wordt je een breed scala aangeboden van wat in
de literatuur voorhanden is en dat ook nog eens op een manier die sluitend is.’
Zijn spreken over stijl en perspectief doet vermoeden dat hij zich na zijn debuut
opeens is gaan interesseren voor technische termen. Toch is dat niet zo, hij is er zelfs
van overtuigd dat kennis van dergelijke zaken voor zijn schrijven niet positief zou
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uitvallen. ‘Hoe meer je als het ware in de keuken van de literatuur kunt kijken, hoe
minder spontaan je ermee
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om kunt gaan. Zo'n boek als Zonder wijzers is erg intuïtief tot stand gekomen. Ik
wist gewoon nog niet veel van wat literair mogelijk was. Ik ben maar gewoon aan
het werk gegaan op een manier waarop ik dacht dat het moest. Maar of dat door
anderen ook zo gevonden werd, dat wist ik niet.’ Hoewel Zonder wijzers zo intuïtief
tot stand is gekomen is het toch een vrij complex boek geworden waar schijnbaar
hele schema's aan ten grondslag hebben gelegen. Artus ontkent dit en legt uit hoe
het boek geschreven kan zijn zonder dergelijke schema's vooraf. ‘Ik schreef het als
een verhalenbundel. Ik ben begonnen met “Joan of Arc”, het tweede verhaal in het
boek. Toen ik dat af had, borrelde er eigenlijk veel meer van de beschreven familie
op. Ik maakte een volgend verhaal en nog een. Toevallig vielen die met elkaar samen,
wat ik in het begin nauwelijks zag. Het was althans niet de bedoeling een verhaal te
schrijven waarin ik verbanden aan zou brengen met het vorige verhaal. Na drie, vier
verhalen zag ik natuurlijk ook wel dat er verbanden waren, dat er iets aan het ontstaan
was dat boven het niveau van de verhalenbundel kon uitstijgen. Pas bij het laatste
verhaal, het sluitstuk, heb ik een schema gemaakt, omdat ik vond dat sommige dingen
goed afgemaakt moesten worden. Daar heb ik vreselijk mee zitten worstelen, maar
uiteindelijk heb ik dat schema opzij gelegd, en er gewoon op vertrouwd dat het op
dezelfde intuïtieve manier tot stand zou komen, zoals dat ook bij de andere verhalen
gebeurd was. En dat is ook zo gebeurd. Ik merkte dat ik de originaliteit en de
spontaniteit kwijtraakte, wanneer ik volgens dat schema werkte.
Een recensent heeft wel eens geschreven dat het eerste hoofdstuk gekunsteld was,
terwijl ik dat niet met die intentie geschreven heb. Maar als het er zo uit komt te zien
ga ik kijken waarom bepaalde dingen er op die manier staan. Dan probeer ik dat zelf
te begrijpen, en als ik dat kan, is dat meegenomen. Wanneer dat niet zo is, pas ik het
aan. Tijdens het schrijven is dat nooit zo. Ik vertrouw er op dat iets wat op dat moment
naar boven komt wel betekenis krijgt. Hoewel ik het dan nog niet begrijp, laat ik het
toch staan. Als het af is controleer ik natuurlijk wel of het klopt. Ik heb later gezien
dat het gekunstelde van die dialoog wel degelijk betekenis heeft.’ Ook het feit dat
veel van zijn verhalen in het buitenland spelen vindt hij niet te verklaren. ‘Het is niet
zo dat ik er van tevoren voor ga zitten en uit ga denken waar het verhaal gaat spelen.
Ik denk eerder dat mijn onderbewustzijn waar ik uit put een grote ton is met beelden
en emoties die daar gedurende mijn leven in zijn gestopt. De rare combinaties die
ze met elkaar aangaan schrijf ik op.’
Over de achterflap van Zonder wijzers is al veel gezegd en geschreven. Daarop
staat dat in het openingsverhaal Nigel, de hoofdpersoon, in gesprek is met zijn moeder.
Terwijl bijna alle recensenten en lezers duidelijk menen te lezen dat er óver Nigel
gesproken wordt en dat het bijna niet anders zo kan zijn dan dat zijn broer Bhav in
dat verhaal aan het woord is. ‘Het klinkt ook onlogisch en ik heb er achteraf wel spijt
van dat de lezer op zo'n overdreven manier op het verkeerde been is gezet. Toch is
het raar. Recensenten schrijven: Niks is wat het lijkt in het boek van Russell Artus,
maar ze nemen zo'n tekst dan wel weer zo letterlijk en zeggen dat het fout is. Als je
dat eerste verhaal daadwerkelijk als verhaal leest, dan zou je geneigd zijn te zeggen
dat de flaptekst fout is en dat de broer van Nigel aan het woord is. Maar als je dat
verhaal op romanniveau leest - zoals je ieder verhaal in het boek op verhaalen op
romanniveau kunt lezen - dan verandert die broer in Nigel en verandert dat Afrikaanse
meisje in die overleden vader. Dan krijgt het hele verhaal een totaal andere bedoeling.
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Toch denk ik dat ik bij een mogelijke herdruk de tekst op de achterflap laat veranderen.
Zo zit dat met al die verhalen, ze gaan op verhaalniveau over datgene wat er op
romanniveau maar zijdelings mee te maken heeft. Dat romanniveau ligt nog wat
dieper. Dat is iets wat eigenlijk niemand achterhaald heeft. Volgens een aantal
recensenten hoorde ook het vierde verhaal niet in de roman thuis, omdat het over
iemand anders gaat die niet eens lid van de familie is en slechts zijdelings met Nigel
te maken heeft. Maar dat heeft ook een diepere laag. De zoektocht van die jongen is
dezelfde als de zoektocht van Nigel. Alleen, je moet dat overdrachtelijk zien. Wat
die jongen meemaakt, is wat Nigel meemaakt. Die jongen bezoekt parken en tuinen
en Nigel bezoekt moskeeën en tempels. Ze zijn allebei op zoek naar scheppingskracht,
en dat soort zaken heeft niemand willen of kunnen zien.’
Ook dit heeft weer te maken met het feit dat men tegenwoordig veel verschillende
boeken leest in plaats van een boek te herlezen. Doordat een recensent snel moet
werken, kan het zijn dat hij er niet uithaalt wat er in zit. ‘Als een recensent iets over
een boek wil zeggen, mag zeggen, moet hij eigenlijk beter zijn dan de auteur of op
zijn minst even goed. Een boek lezen hangt samen met een aantal facto-
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ren bij de lezer: intelligentie, belezenheid, openheid, interesse, smaak en de bereidheid
moeite te doen om tot het boek door te dringen. Al die factoren moeten aanwezig
zijn bij een recensent. Kijk, Mulisch heeft een keer gezegd: “Een schrijver levert
alleen maar tekst en de lezer bepaalt of het ook echt een kunstwerk is.” En dat is
natuurlijk waar, want als je dat boek door een kind van tien laat lezen en je zou het
een recensie laten schrijven, dan komt er niks uit. Dus eigenlijk moet een recensent
dezelfde kennis hebben die de auteur heeft, en liefst nog wat meer, anders schiet zijn
mening altijd te kort. Tegenwoordig zie je dan ook dat ze heel haastig moeten werken
en dan vaak niet door de verpakking heen lezen.
Er is overigens wel een groot verschil tussen wat ik er bewust in heb gestopt, wat
er onbewust in is gekomen en wat eruit is gehaald. Die drie dingen worden door
recensenten vaak op een hoop geveegd. Het is natuurlijk heel lastig een goede recensie
te schrijven. Ik heb er alleen moeite mee dat hetgeen dat door een recensent wordt
opgeschreven door de lezer opgevat wordt als: “Zo is het”. Wat geschreven is, wordt
al gauw als waarheid opgevat, hoewel het slechts de mening van de recensent is, tot
stand gekomen onder wie weet wat voor dubieuze omstandigheden.’
Onder de puzzelachtige verpakking van Zonder wijzers zitten ideeën waarvan
Artus hoopt dat de lezer ze ontdekt, hoewel het dingen zijn die hij er niet bewust
heeft ingestopt. ‘Achteraf zie ik dan dat die zoektocht van Nigel een worsteling met
het bestaan in het algemeen is. Die zoektocht naar de vader is niet meer dan een
zoektocht naar hoger geluk. Of wat Alle Lansu noemde, de “authentieke zingeving
in het bestaan”. Dan denk ik: Ja, inderdaad, dat is zo. En dat het op die manier
vormgegeven is, streelt mijn ego wel, omdat het heel erg bij mij past. De ideeën die
ik heb over religie en het leven moet ik niet al te ondubbelzinnig naar voren brengen,
omdat ik daarmee zo hard tegen de fundamenten van het westerse leven aantrap, dat
het gevaar bestaat dat ik niet serieus wordt genomen.
Met Zonder wijzers wilde ik een boek schrijven dat zich nooit geheel prijs zou
geven. Als je het zou lezen zou je aan de ene kant meegevoerd moeten worden met
het verhaal, maar tegelijk moest je ook het idee hebben het een en ander te missen.
Wanneer je het uithad, zou je weten hoe het afliep, maar je zou zo nieuwsgierig
moeten zijn naar wat je gemist had dat je het boek opnieuw zou gaan lezen.
Dat was natuurlijk enorm ambitieus. Ik heb al gezegd dat ik het jammer vind dat
veel mensen een boek niet herlezen. Dus heb ik dat met dit boek geprobeerd uit te
lokken. Ik vind ook dat het uit een verhaal zelf moet voortkomen; het moet tot herlezen
uitnodigen.’

Een onbeschreven dag
Kortgeleden, in oktober 1996, is Artus' tweede werk in de boekhandel gekomen. Een
onbeschreven dag bevat negen afzonderlijke verhalen. De opzet van dit tweede boek
is heel anders dan die van Zonder wijzers. ‘Ik was met een roman bezig, maar dat
kwam al snel stil te liggen door allerlei optredens en dergelijke rond Zonder wijzers.
Door aanvragen van verschillende bladen ben ik korte verhalen gaan schrijven. Dat
heb ik doorgezet totdat ik er genoeg had voor een bundel. Natuurlijk hangen de
verhalen samen. Ze komen uit dezelfde bron, dus heb je altijd raakvlakken en thema's
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die terugkeren. Maar er zijn ook ideetjes die in het ene verhaal aangestipt en in een
later verhaal uitgewerkt worden. Ergens staat bijvoorbeeld “forceren leidt tot falen”
en dat is wat je terugziet in de verhalen “Kijken en keuren” en “Onvermogen”. Dat
mag je ook gerust met elkaar in verband brengen, maar de bundel is absoluut geen
tweede Zonder wijzers.’ Artus had de bundel liever Verschuivingen willen noemen,
omdat dat een woord is dat op alle verhalen van toepassing is. ‘Maar de uitgever
vond Verschuivingen meer een titel voor een dichtbundel. Dat begrip van het
“verschuiven” moet je heel breed zien. Het verleden naar het heden halen, het verleden
nog een keer over willen doen, het verschuiven in een totaal ander leven.’

De maatschappij
In een aantal verhalen komen duidelijk religieuze elementen naar voren. Toch lijkt
de schrijver die te gebruiken zonder er een bepaalde waarde aan te hechten. In de
roman waar hij nu mee bezig is, wil hij dat heel anders gaan doen. Hij wil iemand
neerzetten voor wie die religie wel heel belangrijk is en daarmee wil hij minder
neutraal over religie schrijven. ‘Hoewel, in Zonder wijzers ben ik al niet zo neutraal,
want daarin komt toch wel een keuze naar voren voor de oosterse filosofie in plaats
van het, in
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de ogen van de hoofdfiguur, bedorven atheïsme in het westen. Ik ben katholiek
opgevoed, maar dat stelde niet veel voor. Pas vanaf mijn achttiende is religie voor
mij een rol gaan spelen. Toen ben ik wat meer naar het oosten toegegroeid, ofschoon
religies in de kern voor mij allemaal hetzelfde zijn; haal je de franje weg, dan houd
je hetzelfde over. Vandaag de dag streven mensen in het westen alleen maar genot
na dat heel aards is, heel oppervlakkig en dat ook heel snel verdwijnt. Ik weet dat
dit veel te generaliserend is, maar toch. Als er een bepaald verlangen ingewilligd is
dan is er weer een nieuw. De leefwijze die mijn voorkeur verdient, is het leven zonder
gehechtheid. Een leven waarbij jij in de wereld bent, maar de wereld niet in jou. Dat
je vat hebt op het leven, maar het leven niet op jou.’
Volgens Artus hoeft dat niet meteen te betekenen dat je het liefst in een hutje op
de hei zou willen wonen zodat je overal los van kunt komen. ‘Als je onthecht in het
leven bent, wil dat zeggen dat je je niet laat aantasten door het leven, dan maakt het
niet uit waar je woont. Je laat het wèl op je inwerken wanneer alles wat om je heen
gebeurt de noodzaak wordt tot het verschaffen van geluk. Voor een westerse mens
bestaat geluk alleen maar uit zintuiglijk genot. Maar nee, geluk is juist een
geesteskwestie, het heeft meer met gelijkmoedigheid van doen.’ Deze ideeën zijn
niet zijn eerste motivatie geweest om te gaan schrijven. ‘Natuurlijk wil ik wel dat
mensen zich dingen afvragen, maar dat is maar een onderdeel. Voor mij is het niet
altijd even duidelijk waarom ik schrijf. Ik ben ook helemaal niet gehecht aan het
schrijven. Ik beantwoord dan ook niet aan het ouderwetse beeld dat een schrijver
niet zonder schrijven kan; als ik morgen om wat voor reden niet meer zou kunnen
schrijven, zou ik daar vrede mee hebben.’

Het literaire wereldje
Russell Artus kwam redelijk onbevooroordeeld het literaire wereldje binnen. Toch
moest hij de ideeën die hij erover had al snel bijstellen. ‘Ik verwachtte dat het zwaar
en kunstzinnig zou zijn. Maar een uitgeverij is gewoon een commercieel bedrijf dat
winst moet maken. De commercie is nergens meer weg te denken, ook in de kunst
niet. Gelukkig hoef ik me daar niet mee bezig te houden. Anders had ik wel een
beroep kunnen uitoefenen waarvoor ik gestudeerd heb, commerciële economie. Maar
ik hou helemaal niet van dat commerciële wereldje. Je moet als zakenman toch
constant een masker ophouden en dat trekt me niet. Ik heb het liefst dat mensen
zeggen hoe het is, in plaats van iets anders te zeggen zodat ze meer kans maken op...
Ik denk dat het wel een voordeel is geweest dat ik niet zoveel kennis had van de
literatuur. Had ik die wel gehad, dan zou ik van veel dingen al snel gedacht hebben
dat het al eens gemaakt was en het dan niet geschreven hebben. Dergelijke gedachten
had en heb ik nog steeds niet, anderen moeten maar bepalen of iets cliché is. Alles
is al wel gezegd natuurlijk, maar als iets al gezegd is, wil dat nog niet zeggen dat het
op dezelfde manier is gezegd of dat het nog steeds leeft. Een schrijver heeft de taak
deze dingen weer te laten leven.
Tegenwoordig is een schrijver wel erg veel tijd kwijt met talkshows en dergelijke
en is de literatuurwereld tot circus verworden waarin gedanst wordt rond de literaire
prijzen. Deze ‘Ako-isering van de literatuur’ heeft voor Artus niet direct een negatieve
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klank. ‘Bij mij speelt wel meer mee dat ik ook naar dergelijke talkshows ga. Ten
eerste probeer je natuurlijk zoveel mogelijk boeken van jezelf verkocht te krijgen;
iemand die zegt dat dat voor hem niet geldt, moet helemaal geen boek laten uitgeven;
je wilt dat ze verkocht of in ieder geval gelezen worden. En tegenwoordig wil men
gewoon de schrijver achter het boek kennen, dus moet je daar wel aan mee doen.
Maar bij mij speelt nog iets een rol. Het biedt mij de kans bepaalde dingen in mijzelf
te overwinnen. Ik ben behoorlijk beschermd opgevoed en dit soort dingen helpen
mij te leren spreken ten overstaan van groepen mensen. Het geeft mij de gelegenheid
boven mijzelf uit te stijgen.’
Hij geeft wel toe dat wanneer bewezen zou worden dat de verkoop er absoluut
niet door gestimuleerd zou worden, hij bepaalde dingen liever niet zou doen. ‘Het
heeft te maken met de houding die je tot de literatuur aanneemt. Je schrijft
bijvoorbeeld boeken om mensen te vermaken, of, zoals ik, boeken om iets toe te
voegen aan wat er al is, om bepaalde ideeën onder de mensen te brengen. Het
vermaken van de lezer is er natuurlijk wel een onderdeel van, anders moet ik veel
stoffiger en droger boeken schrijven die bij de esoterie of de filosofie komen te staan.
En dan bereik je wellicht minder mensen. Een drijfveer is voor mij ook om vragen
op te roepen bij die mensen, voor wie heel veel dingen helemaal geen vragen meer
zijn. Ik wil een bepaalde leefwijze laten zien, die mensen kunnen accepteren
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of verwerpen. Maar ik wil in ieder geval iets los maken bij de lezer.’ Hij vertelt over
een Japans project, waarbij oerdroge stof in stripverhaaltjes is gepresenteerd. Die
dingen die eerst niemand las, omdat ze te saai waren, werden nu met veel plezier
gelezen. ‘Op vergelijkbare wijze moet je literatuur brengen, denk ik. Vandaag de
dag steeds meer, omdat veel mensen niet meer zoveel moeite willen doen.’

Generatiegenoten
Van de mensen van Zoetermeer - om ze niet direct Nix te noemen - heeft Artus wel
wat in de kast staan, maar ook van deze schrijvers heeft hij niet veel gelezen. ‘Het
boek dat ik van Giphart gelezen heb, is typisch zo'n boek dat puur en alleen voor het
vermaak geschreven is, waarin niks aan ideeën te vinden is. Literatuur betekent voor
mij in de eerste plaats dat je een verhaal vertelt dat ruggegraat heeft. Een gedegen
verhaal dat kloppend, passend, sluitend in elkaar zit en dat meer is dan alleen maar:
jongen ontmoet meisje, ze drinken drie glazen wijn, gaan met elkaar naar bed en dan
houdt het op.’ Het verhaal moet voor hem uitblinken in aspecten als stijl, vorm,
diepgang en meerduidigheid. Hoe meer er van dat soort zaken in zitten, hoe beter en
hoe literairder hij het werk vindt. ‘Een schrijver blijft koorddansen tussen twee zaken.
Als je te veel vragen opwerpt kun je de lezer verliezen. En als hij al bij het einde
komt, heeft hij er geen bal van begrepen. Je moet er dus voor zorgen dat hij genoeg
geboeid blijft door de rode draad en toch genoeg mist om aan het eind het boek
opnieuw te gaan lezen.
Bij de verhaaltjes van Giphart mis ik die ruggegraat. Het zijn allemaal dingetjes
die iedere scholier zou kunnen verzinnen. In het Feest der liefde staan twee verhalen
die misschien wat ruggegraat bevatten, voor de rest is het een beetje een bij elkaar
geflanst zootje. Stijl heeft hij wel, hij kan wel schrijven. Maar verder houdt het op;
geen diepgang, geen meerduidigheid, geen verbanden. Wat je leest is wat het is. Dat
is volgens mij ook zijn bedoeling. Hij wekt niet de indruk meer te bieden dan dat
wat er geschreven staat. Van der Heijden heeft het soms ook over Nixerige dingen,
maar doet dat op een totaal andere wijze. Hij maakt daar literatuur van en dat lukt
Giphart niet. Op de een of ander manier komt zijn naam in ieder interview met mij
weer terug en het lijkt wel of ik dergelijke figuren aanval. Maar ik geef gewoon mijn
mening over wat ik van hun werk als literatuur vind. Eigenlijk vind ik het best goed
dat dergelijke boeken verschijnen, omdat ze toch enorm goed scoren onder scholieren
die tegenwoordig nauwelijks nog lezen. En via dat soort boeken kunnen ze later
misschien naar wat meer literaire boeken, bijvoorbeeld mijn boeken, toegroeien.
Wanneer dergelijke boeken dus niet uitgebracht zouden worden, zou de kloof tussen
lezers en nietlezers alleen maar groter worden.’
Russell Artus heeft geen zin zich met andere schrijvers in een tijdschrift te
verenigen zoals Zoetermeer. ‘Voor mij hoeft dat niet zo nodig. Ik houd niet van een
groepsidee of kuddevorming. Het wereldje trekt me daar ook te weinig voor aan. Ik
wil gewoon boeken schrijven, het liefst voor zo veel mogelijk mensen.’ Een steeds
groter aandeel in het literaire circus wordt opgeëist door de literaire prijzen. ‘Mijn
nominatie voor de debutantenprijs was zeker geen verrassing. Ik vond het boek wel
zo bijzonder, dat ik het tot de beste debuten rekende. Ik vond mezelf dan ook wel
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tot de favorieten behoren. Bovendien is het een prijs die zowel door een professionele
jury als door gewoon lezerspubliek bepaald wordt, dus het is wel mooi dat het bij
beiden goed in de smaak is gevallen. Het is overigens meer een bevestiging dan een
stimulans. Want blijkbaar vinden andere mensen hetzelfde als wat jij ook al vindt.
Als je kijkt hoe Zonder wijzers ontvangen is, af gaat op de Mekka-top-100-lijst en
wat ik er zelf van vind, behoort het tot de betere boeken van 1995. Eigenlijk had ik
wel een Ako- of een Librisnominatie verwacht.’
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recensies
Ton Anbeek, Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne
Nederlandstalige literatuur. Amsterdam University Press, 1996. f 39,50.

De erfenis van onschuld, verdriet en verlangen
J.J. Slauerhoff, Jeroen Brouwers, Gerard Reve, Jef Geeraerts, Aart van der Leeuw,
Jan Wolkers en Joost Zwagerman. Op het eerste gezicht lijkt het hier te gaan om een
willekeurige rij schrijvers die niet veel meer met elkaar gemeen hebben dan dat het
allemaal mannelijke auteurs zijn van (voornamelijk) proza uit de moderne
Nederlandstalige literatuur. Ton Anbeek brengt hen echter samen in zijn recent
verschenen studie Het donkere hart; een studie waarin hij aantoont dat de erfenis
van de romantiek nog steeds doorklinkt in onze letterkunde.
Terwijl de romantiek in andere landen rond achttienhonderd hoogtij vierde, kreeg
ze in Nederland nooit echt voet aan de grond. Mario Praz rept in zijn indrukwekkende
studie The Romantic Agony dan ook met geen woord over de Nederlandse auteurs
uit die tijd. De Duitse dichter Heine deed ooit de uitspraak ‘Als de wereld vergaat,
vertrek ik naar Nederland, want daar gebeurt alles vijftig jaar later’ en met die
uitspraak leek hij gelijk te krijgen; van een werkelijke doorbraak van de romantiek
in ons land lijkt pas sprake te zijn met de Tachtigers.
Hoewel men de romantiek grofweg kan situeren aan het einde van de achttiende
en het begin van de negentiende eeuw en de namen van E.T.A. Hoffmann, Schlegel,
Coleridge, Keats, Shelley, Byron en Hugo er onlosmakelijk mee worden verbonden,
bestaat er geen alleszins eenduidige visie op het verschijnsel romantiek, en begeeft
men zich op glad ijs door zonder voorbehoud te spreken over de romantiek. De
Engelsman Ian Jack geeft zijn literatuurgeschiedenis niet voor niets de titel English
Literature 1815-1832 (1963). De door Jack besproken auteurs en hun werk vertonen,
naast de onderlinge overeenkomsten, teveel verschillen om ze zonder meer aan te
duiden als ‘Romantic Movement’. De tegenstellingen zijn nog groter wanneer men
de romantiek in de verschillende Europese landen bespreekt. Zo is er in Duitsland
duidelijsk een ‘Romantische Schule’ aan te wijzen, terwijl in Engeland, zoals Jack
aantoont, geen sprake is van een school. Het verschijnsel romantiek schept nog meer
verwarring wanneer men het probeert te definiëren. Enerzijds viert bijvoorbeeld het
nationalisme hoogtij in de romantiek en beroept men zich op de eenheid van afkomst
waardoor de schrijver deel uitmaakt van een volk, anderzijds kent de schrijver een
uitzonderingspositie in dat volk en is hij als onbegrepen genie gedoemd te lijden.
Dat het verschijnsel romantiek in Nederland nooit werkelijk voet aan de grond
heeft gekregen, is hiervoor al opgemerkt. De discussie is nog steeds gaande over de
vraag of Bilderdijk een echte romanticus was en in Twee eeuwen
literatuurgeschiedenis wordt alleen Multatuli bestempeld als de enige grote
Nederlandse romanticus. Johan Huizinga stelde ooit: ‘Wij hadden te lang Franschen
wijn gedronken en Latijn gesproken. Onze aard klampt zich vast aan het euclidisch
veilig-driedimensionale. Onze romantici zongen niet luid en niet lang.’ Toch plaatst
dezelfde Huizinga aan het eind van de jaren twintig een opmerkelijke uitspraak in
het opstel ‘Kleine samenspraak over de thema's der Romantiek’ waarmee hij het
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tegendeel bewijst. Huizinga stelt de vraag: ‘Zijn niet vele van de romantische thema's
afgestorven? Wie droomt er nog van de Graftombe en den Treurwilg?’ Zijn antwoord
luidt vervolgens: ‘Wij zijn ons doorgaans niet bewust, hoe ook in het zogenaamde
realisme bijna elk motief, al zijn het veertig op één bladzijde, reeds een door
romantische verbeelding uit de werkelijkheid uitgekristalliseerd thema
vertegenwoordigt.’
In Het donkere hart verdedigt
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Anbeek de stelling dat de romantiek nog altijd een slagschaduw werpt over onze
letteren en toont hij aan ‘hoezeer Huizinga gelijk had’. Romantiek in de Nederlandse
letterkunde lijkt dus, afgaande op Anbeeks studie, wel degelijk te bestaan.
Zoals Huizinga aangaf, zijn wij ons doorgaans niet bewust van deze erfenis die
direct of indirect is te herleiden tot de romantiek. Anbeek begint zijn studie dan ook
met vier voorbeelden waar niemand verbaasd van op zal kijken: ‘Een toneelregisseur
bekent dat hij zich sterk aangetrokken voelt tot de zelfkant. Een moeder laat een
tekening van haar zoontje inlijsten en hangt die als kunstwerk aan de muur. Een jong
stel slaat bij het eerste bezoek aan Parijs “natuurlijk” het kerkhof Père Lachaise niet
over. Een schrijver verklaart dat hij met zijn werk vooral troost wil brengen.’
Aan de hand van een aantal romantische kenmerken, naar het voorbeeld van Praz,
toont Anbeek aan dat, evenals bij de hiervoor genoemde voorbeelden, vele thema's
in de Nederlandstalige literatuur stammen uit de romantiek. Zo zijn er vele romans
te vinden waarin de jeugd als periode van zuiverheid beschreven wordt, een idee dat
pas vanaf Rousseaus Emile ou l'éducation opgang vindt. In Nederland staat de roman
Woutertje Pieterse aan het begin van een lange rij waarin jonge kinderen als
hoofdpersoon worden opgevoerd en waarin de zuiverheid en onschuld van het kind
worden verheerlijkt. Volgens Anbeek is Wouter de vader van alle Jaapjes, jongens
Kees, Letjes, Elmers en Nathan Sidjes.
Evenals bij het kind, kan deze zuiverheid en onschuld worden gevonden bij
primitieve volkeren. Jef Geeraerts stelt in zijn Gangreen-cyclus de overbewuste
blanken tegenover de primitieve bevolking van Belgische Kongo. ‘Zij zijn wat wij
in onze terminologie “beesten” noemen. Maar die term is fout. Dat leven is niet
beestachtig maar echt. Ik noem dat ècht zijn. Ik heb in Kongo van de negerbevolking
geleerd wat de term “leven” werkelijk inhoudt.’ In de loop der tijd zijn de boeken
van Geeraerts regelmatig als racistisch bestempeld. Ondermeer door de bovenstaande
uitspraak van de schrijver in een interview, wordt Anbeek gesterkt in zijn interpretatie
dat Geeraerts juist de zwarte evolué belachelijk maakt, niet omdat hij zwart is, maar
omdat hij wit wil zijn, waarmee hij afdwaalt van de oerstaat van gedachteloosheid.
Anbeek plaatst het werk van Geeraerts op die manier in een nieuw licht.
Maar niet alleen wordt de zuiverheid van de zogenaamde primitieve volkeren als
voorbeeld gesteld voor de overgeciviliseerde mens, ook de vitale ‘natuurmens’ op
het platteland wordt hier tegenover gesteld. Overigens vindt men deze tegenstelling
vaker terug in Vlaamse dan in Nederlandse romans, die vrijwel uitsluitend de stad
als decor kennen. De romanticus verheerlijkt volgens Anbeek het primitieve,
niet-rationele leven: het kind, de boer, de wilde en - zoals bijvoorbeeld in De Metsiers
- de krankzinnige.
In het hoofdstuk ‘De grote drie en de romantiek’ brengt Anbeek Hermans, Reve
en Mulisch samen doordat ze alle drie, zij het op verschillende wijzen, het primaat
van het irrationele propageren in hun werk. Hermans en Mulisch durft Anbeek geen
romantici te noemen; de enige ware romanticus is Gerard Reve en in de volgende
hoofdstukken probeert Anbeek diverse aspecten van deze romanticus te belichten:
de Meedogenloze Jongen als tegenhanger van ‘La Belle Dame sans Merci’, Reves
lastig grijpbare ironie en zijn opvatting dat kunst en religie ‘tweelingzusters’ zijn.
Met name het meest typische van de ironie, de vraag of hij het wel of niet meent,
vindt men telkens terug in het werk van Reve. Hoewel de schrijver zelf de
Meedogenloze Jongen als romantisch-decadent element naar voren schuift, meent
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Anbeek dat dit verbleekt bij het belang van de romantische ironie in zijn werk. In
De taal der liefde vindt men bijvoorbeeld de passage:
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Nu moeten we nog van die Surinaamse en Curaçaose & Antilliaanse troep af. Ik ben
er erg voor dat die prachtvolken zo gauw mogelijk geheel onafhankelijk worden, en
ons niks meer kosten, zodat we ze allemaal met een zak vol spiegeltjes en kralen op
de tjoeki tjoeki stoomboot kunnen zetten, enkele reis Takki Takki Oerwoud, meneer!
Zo denk ik erover zet U dat maar gerust in Uw krant. Hoewel, voorlopig nog maar
niet. Eerst moet mijn boek af. [...] Ik ben niet enkelvoudig genoeg van geest, en ook
veel te intelligent, om een racist te zijn, maar die beschuldigingen, en het lukratieve
effekt ervan, hebben mij aan het denken gezet. Ik behoef maar een of andere persoon
sprekend in te voeren, die zich laatdunkend over allerlei inferieure kokosnotenplukkers
uitlaat en voor de eer van ‘onze meisjes en jonge vrouwen’ opkomt, en het Geld vloeit
mij toe.
In een pamflet als reactie op deze passage meende Mulisch dat hierin geen sprake
was van ironie. Volgens hem meende Reve wat hij zei en bij ironie gaat het erom
dat men het tegendeel zegt van wat men meent. Volgens Anbeek loopt Mulisch'
redenering spaak en vindt men hier een typisch voorbeeld van romantische ironie:
de lezer blijft uiteindelijk achter met twijfel over de positie die de auteur inneemt.
Anbeek benadrukt dat het procédé dus veel ingewikkelder is dan Mulisch aangeeft
in zijn pamflet.
Naast de hiervoor genoemde erfenissen van de romantiek, komen bij Anbeek ook
de bekende ‘romantische obsessies’ - de cultus van de hunkering en de
liefdesverhouding met de dood - aan bod. De onbereikbare liefde is nog steeds een
thema dat men veelvuldig tegenkomt in de Nederlandse literatuur; Walter Raam uit
Gimmick! is volgens Anbeek veel meer een broertje van Werther dan hij schijnt te
beseffen. Turks fruit is een sprekend voorbeeld van een roman waarin liefde, of seks,
en dood voortdurend hand in hand gaan. Volgens Anbeek is het een van de mooiste
voorbeelden van een twintigste-eeuwse roman die de geest van de romantiek doet
herleven.
Het besluit vormt een reeks van verontschuldigingen van de auteur. Anbeek wilde
met deze studie aantonen hoezeer romantische thema's aanwezig zijn in de
Nederlandstalige literatuur en hij wilde ze zo beschrijven dat de lezer ze voortaan
makkelijker zou herkennen. De werkelijke drijfveer was echter, zoals hij vervolgens
aangeeft, om zijn eigen houding tegenover de romantische erfenis te bepalen omdat
de moderne literatuur ervan doordrenkt is, zo stelt hij en blijkens de studie lijken er
vrijwel geen auteurs te zijn die eraan wisten te ontsnappen.
Anbeek heeft in Het donkere hart op een overtuigende manier weten aan te tonen
hoezeer deze thema's aanwezig zijn in de moderne Nederlandse literatuur. Met name
in de afzonderlijke analyses doet Anbeek een aantal interessante constateringen en
werpt hij een nieuwe blik op het werk van een groot aantal Nederlandstalige
mannelijke auteurs. Zoals hij zelf opmerkt, ‘doen alleen in hoofdstuk 8 wat vrouwen
mee’. Hoewel het niet in de lijn van het boek ligt, is het jammer dat hij dit gegeven
min
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of meer afdoet met de woorden ‘Hoe dan ook’, en vervolgens stelt dat hij geen
vrouwelijke auteurs kent bij wie het romantische patroon even onversneden voorkomt
als bij de mannelijke collega's. De keuze van de besproken werken en auteurs in de
studie lijkt zonder meer willekeurig en om die reden is het argument niet erg
overtuigend.
Anbeek geeft in het besluit eveneens aan dat hij geen volledig overzicht wilde
geven van alle romantici in de Nederlandstalige literatuur. Om die reden is het weinig
zinvol om een rij ontbrekende werken te noemen (hoe romantisch is de obsessie van
Anton Wachter voor juffrouw Ida?); het doel om de lezer de thema's gemakkelijker
te laten herkennen is immers bereikt.
Ten slotte complimenten voor Amsterdam University Press. In een dergelijke
studie behoort het niet om de plaatjes, de vormgeving of het mooie papier te gaan,
maar ze maken het boek bijzonder aantrekkelijk.
Leon van de Zande

Wim Rutgers, Beneden en boven de wind: Literatuur van de Nederlandse
Antillen en Aruba. De Bezige Bij, 1996. f 54,90.

De literatuur van de zingende, schrijvende en lezende eilanden
Een literatuurgeschiedenis is heden ten dage meer dan enkel een beschrijving van
de ontwikkelingen die zich door de eeuwen heen in de literatuur hebben voorgedaan.
Lag het zwaartepunt van literatuurgeschiedenissen voorheen in de beschrijving van
literaire teksten en de levens van hun makers, de laatste decennia ligt de nadruk
vooral op de poëticale opvattingen van schrijvers en de rol van literatuur in de
samenleving. Het was voor mij een schok toen ik er door Twee eeuwen
literatuurgeschiedenis (1986) achter kwam dat de feiten van ‘Lodewick’ (1982) niet
de enige beschrijving vormden van de literatuur van de periode 1880 tot heden.
Gelukkig was er Ton Anbeeks boek (1990) dat leerde dat elke geschiedschrijver zijn
eigen portret van de geschiedenis schildert. Hierop haakten de samenstellers van
Nederlandse literatuur, een geschiedenis (1993) in en boden met hun
literatuurgeschiedenis de mogelijkheid een eigen beeld van de literatuurgeschiedenis
te maken. Dé geschiedenis bestaat volgens deze schrijvers immers niet en iedere
generatie heeft ‘haar eigen boek voor de literatuurgeschiedschrijving’. Naast behoefte
aan een eigen literatuurgeschiedenis verlangt de huidige generatie blijkbaar ook naar
kennis van de maatschappelijke en culturele achtergrond van literatuur, getuige de
meest recente literatuurgeschiedenissen als bovengenoemde NLG en Literatuur en
moderniteit in Nederland 1840-1990. Deze laatste ‘onorthodoxe
literatuurgeschiedenis’ beschrijft ‘de lotgevallen van de Nederlandse literatuur
geplaatst tegen de achtergrond van de culturele, sociale en politieke veranderingen’.
Wanneer we ‘Nederlandse literatuur’ vervangen door ‘Antilliaanse literatuur’ is deze
uitspraak ook van toepassing op de onlangs verschenen literatuurgeschiedenis Beneden
en boven de wind: Literatuur van de Nederlandse Antillen en Aruba. In deze
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literatuurgeschiedenis, die eveneens ‘onorthodox’ genoemd kan worden, wordt de
literatuur van de voormalige Nederlandse koloniën, de benedenwindse eilanden
Aruba, Bonaire en Curaçao en de bovenwindse eilanden Saba, Sint-Eustatius en
Sint-Maarten, beschreven.
In zijn ‘Vooraf’ stelt Wim Rutgers dat de literatuur van de Nederlandse Antillen
en Aruba belangrijk en veelzijdig is en hoewel er veel over is geschreven, werd er
nooit een totaaloverzicht van deze literatuur gegeven. Met
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zijn literatuurgeschiedenis poogt Rutgers deze lacune op te heffen. Een
bewonderenswaardig streven, maar Rutgers' voornemen is wellicht ook wat
pretentieus: in ruim 400 pagina's een beschrijving van de héle literatuurgeschiedenis
van de Nederlandse Antillen vanaf de kolonisatie in de zestiende eeuw tot nu, waarbij
literatuur ook nog opgevat wordt als ‘een dynamisch proces van interactie tussen
schrijvers en lezers, drukkers en uitgevers, boekhandelaren en bibliothecarissen,
recensenten en leraren’, moet wel leiden tot een bonte verzameling van culturele,
sociale en politieke ontwikkelingen. De lezer maakt kennis met de Antilliaanse
literatuur in alle gedaanten die ze in vijf eeuwen heeft aangenomen. Zo beschrijft
Rutgers in het eerste hoofdstuk de verschillende soorten orale literatuur. Deze
literatuur neemt een belangrijke plaats in in de Antilliaanse cultuur en naast
voorbeelden van deze liederen c.q. verhalen geeft Rutgers ook aan wat hun functie
was, wie de vertolkers waren en hoe zo'n voordracht plaatsvond. Vervolgens geeft
Rutgers een overzicht van het emancipatie-proces dat zich in de Antilliaanse
samenleving en dus ook in haar literatuur heeft voltrokken. In deze hoofdstukken
besteedt Rutgers op een indringende manier aandacht aan de (machts)strijd tussen
Nederland, de kolonisten en de autochtone bevolking. Ten slotte gaat Rutgers op
zoek naar ‘de wortels van de authenticiteit’ van de Antilliaanse ‘oratuur, auratuur en
literatuur’, wat de auteur met ‘auratuur’ bedoelt is overigens niet geheel duidelijk.
Deze wortels vindt Rutgers vooral na de brand van Willemstad op 30 mei 1969. Deze
dag markeert het onafhankelijkheidsstreven van de Antilliaanse bevolking. Veel
Antilliaanse schrijvers legden zich na 30 mei toe op de vraag welke rol Nederland
en de Nederlandse taal in de Antilliaanse cultuur kon en mocht spelen. Deze taalstrijd
heeft geresulteerd in de veeltaligheid die de Antilliaanse literatuur tegenwoordig
kenmerkt: zo is er Antilliaanse literatuur in het Nederlands, Papiamento, Engels en
Spaans.
Naast dit overzicht van de literatuurgeschiedenis passeren in Beneden en boven
de wind ontwikkelingen de revue die door de eeuwen heen in het hele literaire bedrijf
hebben plaatsgehad. Zo wordt de ontstaansgeschiedenis van literatuur, toneel, en
literaire kritiek beschreven; de inrichting van het literatuuronderwijs,
leesgezelschappen en cultuurfestivals geschetst en de functie van de tijdschriften,
uitgeverijen en bibliotheken vastgesteld. Deze literatuurgeschiedenis biedt de lezer
dus de mogelijkheid kennis te maken met het hele Antilliaanse literaire leven. Deze
kennismaking is, zoals uit bovenstaande opsommingen duidelijk moge zijn, helaas
erg overdonderend waardoor de lezer opgeslokt wordt door het totaaloverzicht waar
Rutgers zo naar streeft.
Rutgers' volledigheidsstreven heeft ook zijn weerslag op de zwaartepunten die hij
in zijn literatuurgeschiedenis legt. Naast de poëticale opvattingen en biografische
gegevens van toonaangevende Antilliaanse auteurs als Boeli van Leeuwen, Tip
Marugg en Denis Henriquez, geeft Rutgers analyses en interpretaties van hun romans
en beschrijft hij de receptie ervan. Daarnaast besteedt hij ook uitgebreid aandacht
aan de historische achtergrond en de sociale functies van deze literatuur. Hiermee is
Beneden en boven de wind een cumulatie geworden van alle aspecten die door de
eeuwen heen centraal hebben gestaan in literatuurgeschiedenissen. Naar mijn mening
geldt ook hier dat de veelheid aan informatie enerzijds een kracht is, maar anderzijds
afbreuk doet aan de overzichtelijkheid van het geheel.
Deze publicatie is een bewerking van Rutgers' dissertatie
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Schrijven is zilver, spreken is goud. Oratuur, auratuur en literatuur van de
Nederlandse Antillen en Aruba, waarmee hij in 1994 in Utrecht promoveerde. In de
zeer summiere verantwoording geeft Rutgers aan dat hij de opzet van zijn dissertatie
in Beneden en boven de wind heeft gehandhaafd: zo wordt ook hier elk hoofdstuk
voorafgegaan door een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten in de Antilliaanse
geschiedenis. Een belangrijke wijziging echter is de opname van het notenapparaat
in de tekst wat het wetenschappelijke gehalte van deze literatuurgeschiedenis
aanzienlijk heeft verminderd. Bij citaten wordt bijvoorbeeld nergens een complete
literatuurverwijzing gegeven en ook de wijze van citeren is niet altijd even volledig.
Zo worden uit de beginselverklaring van Frank Martinus Arion in zijn tijdschrift
Ruku (1969) twintig zinnen weggelaten zonder dat dit wordt verantwoord,
gemakshalve wordt: ‘het uitgeven van een tijdschrift [...] is dan gewoon een daad
van vrijmaking’ [mijn cursivering] geciteerd als: ‘Het maken van een tijdschrift is
dan gewoon een daad van vrijmaking’. Wellicht is Rutgers van mening dat het
leesplezier van de lezer voorop dient te staan: de smeuïge anekdotes en intrigerende
hoofdstuktitels als ‘Snollenliteratuur en goddelijke titels’ en ‘Lyrische worstelaars
aan het woord’ wijzen althans in deze richting. Persoonlijk ben ik van mening dat
dit ook Rutgers' kracht is; de lezer kan zich door zijn meeslepende schrijfstijl geheel
laten inwijden in de geheimen van de Antilliaanse en Arubaanse literatuur, die (te)
lang verborgen zijn geweest en nu op overweldigende wijze door Rutgers onthuld
worden. Een minpuntje is dat de lezer echter wel bereid moet zijn door de overdaad
aan informatie heen te prikken, wat mij niet altijd even goed gelukt is. Dit neemt niet
weg dat de bevlogen Rutgers een knap staaltje heeft verricht met deze
literatuurgeschiedenis, die de aanschaf meer dan waard is. En mocht de lezer na
Beneden en boven de wind nog niet genoeg hebben van de Antilliaanse literatuur,
dan is het advies van C.E. Lopes aan het begin van het eerste hoofdstuk wellicht een
aantrekkelijk idee in deze koude dagen: ‘Dear friends, I could fill pages with more
of those stories, but why don't you just decide to come to our island someday and
get it first-handed from the older folks yourself? I think that would be more
enchanting, don't you?’
Dorien Brattinga

Frans Ruiter en Wilbert Smulders, Literatuur en moderniteit in
Nederland 1840-1990. De Arbeiderspers, 1996. f 59,-.

De grote greep
Als er één ding het onderzoek van de moderne Nederlandse literatuur van de laatste
decennia kenmerkt, dan is het wel het afzweren van de werkimmanente benadering
als alleenzaligmakend. Niet langer staat het zogenaamd ‘autonome’ kunstwerk
centraal; in plaats daarvan zijn er allerlei andere typen onderzoek gekomen. Sommigen
buigen zich bijvoorbeeld over de hele breedte van ‘het literaire veld’. Deze groep
(de Tilburgse school plus aanhang) verwerpt in naam van de empirische wetenschap
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de literaire tekstinterpretatie en wil zich strikt aan getallen houden: alleen wat telbaar
is, telt. Anderen daarentegen schuwen de speculatie niet wanneer zij de literatuur in
een breder biografisch, literatuurhistorisch of cultuurhistorisch verband plaatsen. De
studie van Frans Ruiter en Wilbert Smulders, Literatuur en moderniteit in Nederland
1840-1990, hoort zonder twijfel in de laatste categorie thuis. Zij zijn uit op grote
lijnen en het brede verband, kortom: de grote greep.
Misschien moet men zelfs het omslag van het boek in dit kader plaatsen: het doet
sterk aan de nieuwe zakelijkheid denken (is
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het daarom ‘modern’? Of juist ‘antimodern’?). Welnu, het interbellum is de laatste
periode geweest waarin historici (Spengler, Toynbee) streefden naar de grote synthese
die de hele ontwikkeling van de wereldgeschiedenis samenvatte. Met enige
overdrijving zou men Ruiter en Smulders spengleriaanse systeemdenkers kunnen
noemen, met dit essentiële verschil: waar de Duitse cultuurpessimist ondergang zag,
begroeten zij met instemming de (post)moderne ontwikkeling. Hoe dan ook, het
laatste wat men de auteurs kan verwijten, is gebrek aan lef.
De grote lijn die zij beschrijven is de gefaseerde overwinning van ‘het moderne’.
Kortweg komt het erop neer dat in onze moderne, pardon: postmoderne cultuur alle
scherpe hiërarchische verhoudingen zijn vervaagd. Verschillen tussen hoog en laag
zijn genivelleerd (bij het neerschrijven van zo'n zin hoor ik de stem van mijn oude
rector van het Utrechts Stedelijk Gymnasium briesen: ‘Nivellering naar beneden!
Nivellering naar beneden!’). De kunst heeft haar laatste restje aura en transcendentie
verloren, leren we op pagina 31. Dat proces, van Cultuur met een hoofdletter naar
popcultuur, willen de auteurs in grote lijnen weergeven.
Zelden heb ik een boek gelezen dat mij zo stimuleerde. Stimuleerde tot tegenspraak
of, om een term te gebruiken die de auteurs van Vogelaar lenen, tot ‘tegenschrijven’.
Alleen dat laatste stadium al bijvoorbeeld: is er ooit een tijd geweest waarin de auteur
zoveel aura heeft bezeten als juist nu, nu hij overal wordt binnengehaald om zijn
zegje te doen? De titel van de studie roept al evenzeer op tot tegenspraak: zou
‘Literatoren en moderniteit’ niet beter zijn geweest? Want literaire teksten komen
maar spaarzaam ter sprake. Of: ‘Intellectuelen en moderniteit’ - wat Ruiter en
Smulders doen, lijkt nog het meest op het werk van de onderschatte Van Oudvorst.
Of als nog betere vlag die de lading dekt: ‘Intellectuelen en ver/ontzuiling’, want
daar gaat het boek voornamelijk over. Zelfs kan deze studie prikkelen tot een
tegen-geschiedenis. Namelijk een boek waarin niet de postmoderne nivellering
triomfeert (‘een subliem schouwspel’), maar waarin wordt weergegeven hoe perioden
waarin literatoren zo gewoon mogelijk willen doen, afwisselen met tijden dat juist
het bijzondere karakter van literatuur wordt verheerlijkt. (Ik geloof dat wij nog steeds
in zo'n tijdvak verkeren. Jaarlijks houdt de Nederlandse staat tientallen schrijvers in
het leven. Niet alle schrijvers: ze worden door het Fonds van de Letteren geselecteerd
op literair belang. Een dergelijk omvangrijk subsidiesysteem zou ondenkbaar zijn
in een maatschappij die niet gelooft dat literatoren en de literatuur bijzondere
stimulering verdienen.)
Zovele vragen, kritische kanttekeningen, bedenkingen. Het lijkt mij het zinvolst
hier in te gaan op een methodisch probleem waarmee niet alleen Ruiter en Smulders
worstelen, maar alle onderzoekers die de literatuur in een breder verband plaatsen.
Als casus neem ik het hoofdstuk over de jaren vijftig.
De auteurs beginnen met een lange uiteenzetting over de beweging van het
‘personalisme’, die zeker een rol heeft gespeeld in het proces van ontzuiling waaraan
zij zoveel aandacht besteden. Nu is het eigenaardige dat de ontzuiling in het literaire
leven in feite in 1945 vrijwel is voltooid - in tegenstelling tot de andere sectoren van
de Nederlandse maatschappij. De socialistische zuil was er na De nieuwe tijd al niet
meer in geslaagd een levensvatbaar literair tijdschrift op te richten: het bleef bij
kortstondige aanzetten. De protestantschristelijke literatuur kwam nooit van de grond
omdat men sektarisch bleef bekvechten over wat nu precies christelijke kunst moest
zijn. Alleen de katholieken slaagden erin een vitaal blad op
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te richten: De gemeenschap. Maar dat tijdschrift keert na de bevrijding niet terug;
wèl de conservatievere tegenhanger Roeping, dat geen enkele rol meer speelde in de
arena van het naoorlogse literaire leven. Kortom, verzuild is de literatuur na 1945
nauwelijks meer. Dat maakt de functie van het vertoog over de ‘personalisten’ al wat
dubieus. Cruciaal is dan de relatie die Ruiter en Smulders leggen tussen deze
personalisten (politici, theologen en anderen) en de naoorlogse literatuur.
Die relatie wordt gelegd op pagina 268. Daar leest men: het slachtoffer van
Hermans zal Menno ter Braak zijn, ‘maar, zo kunnen wij ons afvragen, was zijn
polemiek tegen Ter Braak misschien niet indirect tegen het personalisme gericht?
Had Hermans in Ter Braak misschien een fellow-traveller van het personalisme
ontwaard?’
Wanneer men die zinnen niet als retorische vragen opvat, kan men kort zijn: nee.
Er bestaat geen enkele aanwijzing dat Hermans zich ooit over het ‘personalisme’
druk heeft gemaakt. Dat moeten Ruiter en Smulders, beiden Hermans-kenners, toch
ook weten.
Mijn kritiek herhaalt op dit punt in feite precies wat de auteurs zelf als bezwaar
inbrengen tegen Ivo Weijers, die in zijn proefschrift de ‘Utrechtse school’ van
geleerden in verband bracht met het werk van Blaman, Reve en Hermans. Ik citeer:
‘Weijers doet het voorkomen of deze twee vertogen met elkaar in debat waren. Van
persoonlijk contact of ideeënuitwisseling tussen de wetenschappers en de schrijvers
is echter geen sprake.’
Even aanvechtbaar is elk verband dat Ruiter en Smulders leggen tussen de
pompeuze personalisten en de naoorlogse literatuur. Zo staat op pagina 285 van hun
boek: ‘Het belang dat de experimentele dichters en de schilders van de
Cobra-beweging hechten aan de volkskunst spoort met de ideeën van de
personalisten.’ Goed, het gaat in beide gevallen om volkskunst, maar met wat een
verschil! De Vijftigers verheerlijkten volgens oud-romantisch recept het spontane
van jazz, kindertekeningen, zogenaamd primitieve kunst, volkskunst, het werk van
krankzinnigen. De personalisten zagen in het volksdansen een middel ter disciplinering
van de ontwortelde jeugd. In de regels die volgen op het citaat relativeren de auteurs
haastig dit ‘verband’ - en daarmee knapt het laatste draadje dat personalisten en
literatoren verbindt.
Het probleem waarover de auteurs hier uitglijden is ongetwijfeld kenmerkend voor
de cultuurhistorische benadering in het algemeen. Binnen elk tijdvak zijn verschillende
groeperingen, generaties, tendenties aanwijsbaar. Cultuur kan voor de beschrijver
dan makkelijk een grabbelton worden: iedereen reageert ‘mogelijk’ op elkaar; of
indien niet: op ‘een gemeenschappelijke voedingsbodem’. Zo is het zeker mogelijk
het werk van A.F.Th. van der Heijden in verband te brengen met het verrassende
succes van de Evangelische Omroep, die laatste taaie rest van de verzuiling. Of de
immens populaire zelfhulpboekjes van Diekstra met de poëzie van Anna Enquist
(ook een psychiater!).
Kortom, wat kan men nu in een cultuurgeschiedenis legitiem met elkaar in verband
brengen, en wat niet? Het is de niet geringe verdienste van Literatuur en moderniteit
dat het zulke vragen actueel maakt, vragen die in de moderne neerlandistiek lange
tijd taboe gebleven zijn. Ruiter en Smulders provoceren tot aanvullingen, invullingen,
in het algemeen: stellingname. Wanneer het neerlandistisch onderzoek de komende
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decennia nog meer naar de cultuurhistorische kant zal opschuiven, is dat zeker ook
te danken aan dit avontuurlijke boek.
Ton Anbeek
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Jacob Cats, Sinne- en minnebeelden. Een studie-uitgave verzorgd door
Hans Luijten. 's-Gravenhage, Monumenta Literaria Neerlandica, 1996. f
150,-.

Leerzaam spelen met drie delen. De gebruikersvriendelijkheid van
een studie-uitgave
‘In wetenschap, maticheyt’ is een citaat uit de Sinne- en minnebeelden van Jacob
Cats, die daarmee ondermeer wijst op het belang van matigheid in het zoeken naar
kennis. Als iemand deze vermaning met voeten getreden heeft, is het wel Hans
Luijten, die in dienst van het Constantijn Huygens Instituut in Den Haag een
studie-uitgave van Cats' embleembundel verzorgde. De laatste editie van dit werk
verscheen in 1960. Het was tijd voor een nieuwe uitgave die als basis zou kunnen
dienen voor verder onderzoek. De handelsuitgave van Luijtens dissertatie is sinds
november beschikbaar. Luijten heeft na maart voor de Koninklijke Bibliotheek te
Den Haag de tentoonstelling ‘Verhuld voor 't menselijk oog. Embleemboeken uit de
Koninklijke Bibliotheek’ samengesteld. Catsliefhebbers konden hun hart ophalen,
want bij de opening van de tentoonstelling werd de Cats Catalogus gepresenteerd,
een overzicht van al het werk van Cats dat in de (STCN (Short-title catalogue
Netherlands) opgenomen is. Daarnaast is recent in de Alfa-reeks een bloemlezing
uit de Nederlandse emblematiek verschenen met de titel Minne- en zinnebeelden,
samengesteld door Marijke Blankman en Hans Luijten. Emblemen in het algemeen,
en die van Cats in het bijzonder, staan dus weer volop in de aandacht.
Met het editeren van Cats' Sinneen minnebeelden heeft Luijten een ontzagwekkende
taak verricht. Hij had niet alleen te maken met een gecompliceerde drukgeschiedenis,
maar vooral met een kluwen van tekstuele en iconografische citaten. Cats maakte
gebruik van bestaande thema's, zinsneden, passages en beeldmotieven en combineerde
deze met zijn dichtkunst en nieuwe motieven tot emblemen. Aan de editeur de taak
om te achterhalen waar Cats het vandaan heeft en hoe hij met de traditie is
omgesprongen. Maar eerst het probleem van de drukgeschiedenis: hoe kies je als
editeur een verantwoorde basistekst?
Het debuut van Jacob Cats, Silenus Alcibiadis, sive Proteus, verscheen in 1618.
In deze embleembundel geeft Cats telkens drie verschillende verklaringen bij één
pictura (afbeelding), die respectievelijk betrekking hebben op de liefde, de moraal
en de godsdienst, tevens corresponderend met de stadia jeugd, volwassenheid en
ouderdom. De verklaringen bestaan uit motto's, gedichten en citaten in het Latijn,
Frans en Nederlands. De drie delen werden in deze editio princeps afzonderlijk
gepresenteerd, met een nieuwe titelpagina per deel. Nog in 1618 verscheen een
nieuwe druk, waarin prozastukken waren toegevoegd als uitleg bij de gedichten. In
1627 verscheen een editie waarin de opbouw radicaal veranderd was. In plaats van
een amoureuze, maatschappelijke en religieuze afdeling bood de bundel nu telkens
de drie verklaringen direct na de betreffende prent. Cats hoopte hiermee, volgens
zijn verantwoording, te voorkomen dat de jeugd alleen het eerste, amoureuze deel
zou lezen: hij had exemplaren gezien waarbij het eerste deel beduimeld en stukgelezen
was, terwijl de rest van het werk er onaangeroerd uitzag! De gewijzigde editie uit
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1627 kreeg de titel Proteus ofte minne-beelden verandert in sinnebeelden. Er zijn
nog veel meer drukken verschenen, ook tussen 1618 en 1627, maar in het vervolg
van de inleiding staan de eerste druk (Silenus) en de editie uit 1627 (Proteus) centraal.
Luijten heeft als basis voor zijn
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editie gekozen voor de druk uit 1627, Proteus ofte minne-beelden verandert in
sinnebeelden. Deze druk is niet alleen uitgebreider dan de editio princeps (dankzij
de in 1618 toegevoegde prozastukken), hij bevat tevens de hierboven beschreven
ingrijpende structurele wijziging die door Cats alleen in deze editie verantwoord
wordt. Bovendien werden de prenten en de tekst uit deze druk gebruikt als basis voor
de eerste druk van Cats' verzameld werk, en voor een aantal latere drukken hiervan.
In deze vorm is het werk dus het bekendst geworden. Omdat Cats al zijn eigen
gedichten voor Proteus herzien heeft, heeft Luijten in een bijlage alle oorspronkelijke
Nederlandse gedichten uit de ‘editio princeps’ opgenomen. Ook andere teksten uit
de eerste druk die in Proteus zijn vervallen of vervangen, zijn in een bijlage
opgenomen. Voor de studie-uitgave is de titel Sinne- en minne-beelden gekozen,
waarschijnlijk omdat het werk onder deze algemene benaming het bekendst geworden
is, mede door de vele achttiende-eeuwse edities die ook deze titel hadden. Bovendien
bevat Proteus (1627) een ‘fauxtitre’ tussen voorwerk en emblemen, waarop het werk
‘Sinne ende minne-beelden van J. Catz.’ genoemd wordt.
In de verantwoording schrijft Luijten dat hij zich met deze uitgave niet alleen wil
richten ‘op wetenschappers of gevorderde studenten maar ook op belangstellenden
buiten het literair-historische vakgebied. Door middel van de annotaties, commentaren,
en de letterlijke vertalingen is er naar gestreefd woord en beeld in Cats' bundel voor
een redelijk breed lezerspubliek toegankelijker te maken.’
Het werk begrijpelijk te maken door middel van woordverklaringen en commentaar
was niet het enige oogmerk van Luijten. Ook wilde hij nagaan wat Cats' positie was
ten opzichte van zijn voorgangers in de emblematiek: hoe hanteerde Cats reeds
bestaande beelden. Voegde hij nieuwe elementen of verklaringen toe of verzon hij
geheel nieuwe beelden en combinaties? Dit tweede doel van de editie maakt de term
‘studie-uitgave’ een beetje ambigu: het is niet alleen een uitgave geworden die
gebruikers kunnen hanteren bij hun studie naar Cats' werk, maar de inleiding en het
commentaar bij de uitgave zelf bestaan voor een groot deel uit een studie naar het
bronnengebruik van Cats en diens plaats in de emblematische traditie. Een en ander
heeft geresulteerd in een zeer lijvig boekwerk, bestaande uit drie forse delen. Deel
1 bevat de inhoudsopgave en de teksten, deel 2 inleiding, verantwoording en
commentaar en deel 3 de bibliografie, illustraties, bijlagen, noten, geraadpleegde
literatuur en registers. Om een indruk te geven van de omvang en de onderlinge
verhouding van de delen: ze tellen respectievelijk 351, 776 en 526 pagina's.
Enkele onderdelen van het boek zal ik hier iets nader belichten. Zoals gezegd is
vooral de inleiding zeer rijk aan informatie. Daarin vind ik vooral het gedeelte over
de manier waarop Cats citaten verzamelde en verwerkte waardevol. Het gaat in het
kader van een teksteditie echter misschien wat ver om niet alleen de bronnen van
Cats, maar ook Cats als bron te bespreken: de navolgingen van zijn embleemwerk
in liedboekjes, op tegeltjes, drinkkannen et cetera. Ook wijdt Luijten een uitvoerige
beschouwing aan de kleding die op de embleemprenten afgebeeld is. Dan vind ik de
paragraaf die daarop volgt, over de wolkenhanden op de afbeeldingen, van essentiëler
belang voor een goed begrip van de emblemen. De geïntendeerde lezers, de potentiële
kopers en de structuur van de bundel komen eveneens in de inleiding aan bod, naast
nog vele andere zaken. Na dit algemene kader is informatie die specifiek betrekking
heeft op de afzonderlijke emblemen te vinden in het
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Embleem XXVII, foto: Koninklijke Bibliotheek Den Haag

commentaar. Deel 3 verdient een speciale vermelding vanwege de registers op
Latijnse, Franse en Nederlandse motto's, namen en titels, bijbelverwijzingen en zaken
en (beeld-)motieven.
De beste indruk van de editie krijgt men door hem te gebruiken. Daarom nu een korte
demonstratie aan de hand van één embleem, te weten embleem XXVII. De eerste
stap is het ontruimen van bureau of tafel: toetsenbord, koffiekop, kopieën en diskettes
moeten tijdelijk wijken voor de kersverse, mosgroene Cats-editie.
Boven de prent staat het opschrift of motto: ‘Inverte, et avertes’. Voor een algemene
toelichting bij de opschriften in de bundel moet men deel 2 erbij pakken, en de
inleiding opslaan. Daar staat tevens een overzicht van het aantal woorden van de
motto's, waaruit opgemaakt kan worden dat ‘Inverte, et avertes’ een van de 109
motto's bestaande uit drie woorden is, en een van de dertig die in het Latijn gesteld
zijn. De bundel bevat meer dan vijfhonderd motto's, verdeeld over 52 emblemen:
een voorafgaand aan de prent, en een aantal bij de verklarende gedichten.
De annotatie bij dit embleem is verderop in deel 2 te vinden. Daar wordt de
vertaling van het opschrift gegeven: ‘Keer het om, en je zult [de vrees] doen
verdwijnen’.
Onder het opschrift is de prent afgedrukt. In de inleiding staat weer een algemene
beschouwing over de prenten in de bundel, met als aandachtspunten de onderwerpen,
de kleding, de dieren en de vegetatie, de wolkenhand, de samenwerking tussen Cats
en Van de Venne (de tekenaar), de graveurs en de afzetters (beroepsmatige inkleurders
van gedrukte prenten en kaarten). Over de kleding op prent XXVII wordt in de
inleiding gezegd: ‘Het meest linkse jongetje draagt pronkmouwen; het ventje daarnaast
heeft waarschijnlijk een (leren) voorschoot om, met een geprononceerde sluiting.
Mogelijk is het een ambachtsjongen. Hij heeft, evenals de jongen die wegvlucht,
kousen met klinken.’ Op de afbeelding komt ook een ‘wolkenhand’ voor. De hand
zonder eigenaar kan begrepen wor-
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den in de emblematische tendens tot generaliseren. Hiermee worden
algemeen-menselijke handelingen weergegeven. In de godsdienstige duiding bij Cats
wordt de hand soms gezien als de hand van God. Het is uitzonderlijk dat de hand
van boven komt en niet, zoals in de andere prenten, van de zijkant.
In de annotatie wordt de prent beschreven. De manier van beschrijven wordt een
hoofdstuk hiervoor verantwoord. Daar wordt gezegd dat alleen die beeldelementen
worden genoemd ‘die een rol (kunnen) spelen in het emblematische proces (de res
significanter)’, en ‘objecten die niet op voorhand bekend verondersteld mogen
worden’. Voor deze prent levert dat de volgende beschrijving op in de annotatie:
‘Een omwolkte hand houdt een masker vast. Rechts vluchten jongetjes verschrikt
weg (één valt achterover), links staan drie wijzende jongens die hen uitlachen. Op
de voorgrond zijn vier drijftollen, een zweepje en drie kotjes afgebeeld. Het landschap
is bergachtig en door het dal stroomt een water waarop een boot vaart. Tussen de
bossen staan enkele gebouwen.’ Er is een noot aan toegevoegd over de tollen en de
kootjes. Deze tekst van deze noot is te vinden in het apparaat in deel 3. De opmerking
over kootjes aldaar maakt het echter in mijn ogen niet begrijpelijker: ‘Rechts liggen
drie koten, beentjes van hoefdieren die als speeltuig dienden. Er ligt er niet één schijt,
maar het zijn alledrie zogenaamde stovende koten, d.w.z. liggend op hun holle en
niet op hun bolle kant.’ Dat zie ik ook wel (hoewel ik niet wist dat het zo heette),
maar wat is daar dan de betekenis van? Waren de gevluchte jongens aan de winnende
hand, of juist niet? Die informatie had er dan ook nog wel bij gekund.
Terug naar het eerste deel, naar embleem XXVII. Na de prent volgen de teksten.
Zoals hierboven al opgemerkt, voorzag Cats één prent van drie duidingen: een
amoureuze, een maatschappelijkethische en een godsdienstige. Ten behoeve van
annotatie en commentaar onderscheidt Luijten deze drie onderdelen met de letters
A, B en C. Hierbinnen zijn er de volgende subcategorieën: 1. Nederlands gedicht en
motto; 2. Latijns gedicht en motto; 3. Frans gedicht en motto; 4. citaten; 5. Latijnse
(of Franse) uitleg in proza; 6. Nederlandse uitleg in proza. In de oorspronkelijke
uitgave van Proteus varieerde de plaats van de citaten, maar om het verwijzen te
vereenvoudigen heeft Luijten alle citaten in categorie 4 ondergebracht en ná het
Franse gedicht afgedrukt. Zo is bijvoorbeeld XXVII.A.4.b de aanduiding van het
tweede (b) citaat (4) bij de amoureuze duiding (A) van het zevenentwintigste embleem
(XXVII). Het is opvallend dat alleen de maatschappelijke en religieuze interpretaties
voorzien zijn van prozaverklaringen. Blijkbaar sprak de amoureuze duiding voor
zich, of wellicht wilde Cats er geen woorden aan vuil maken en de lezer de kans
geven er een op zijn of haar situatie toepasselijke draai aan te geven.
Voor de annotatie bij de teksten pakken we deel 2 er weer bij. Daar is de
Nederlandse tekst voorzien van een woordverklaring, en de Latijnse en Franse teksten
van een Nederlandse vertaling. Bij de citaten, die eveneens vertaald zijn, worden de
oorspronkelijke vindplaatsen gegeven. Dit was geen sinecure. Waar Cats volstond
met ‘Plutarch. in moralib.’ of ‘Sen. de tranq.’ heeft Luijten kans gezien dat aan te
vullen tot ‘Plutarchus, Moralia (“De exilio”), 600 E‘ en ‘Seneca, De tranquilitate
animi, X, 5’. Bovendien leert de noot bij Plutarchus, waarin tevens de oorspronkelijke
Griekse tekst gegeven wordt, dat Cats het citaat waarschijnlijk ontleend heeft aan
een citatenverzameling van Langius, die op zijn beurt weer gebruik gemaakt heeft
van Erasmus' Parabolae. Dat bij zo'n citatenketen wel eens iets mis-
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ging bewijst een ander citaat bij hetzelfde embleem, dat volgens Cats uit ‘Plutarch.
in mor.’ komt. Een argeloze lezer denkt wellicht dat dit weer op de Moralia slaat.
Luijten heeft echter met behulp van Langius, die als bron naar ‘Mario’ verwijst, de
oorspronkelijke bron gevonden: ‘Plutarchus, Vitae (“Caius Marius”), XVI, 2, (414)’.
Ook bij de verwijzingen naar Nederlandse bijbelteksten moet de editeur alert blijven.
Zo staat ‘Dood waar is uw prikkel’ niet in 1 Corinthiërs 15:54 (zoals Cats schrijft),
maar één vers verder. Al dit soort dingen wordt door Luijten in de annotatie rechtgezet.
De prozastukken zijn net als de gedichten van een woordverklaring voorzien of in
het Nederlands vertaald. Ook de vindplaatsen van citaten in de prozastukken zijn
voor zover mogelijk achterhaald.
Bij elk embleem wordt na de annotatie bij motto, prent en bijschriften het
commentaar gegeven. Aan de hand van beeld en tekst legt Luijten de strekking van
dit embleem uit, op de drie manieren die Cats aanreikt. Het masker symboliseert dat
aan alles twee kanten kleven: datgene waar je bang voor bent, kan juist ook positief
uitpakken. Zo krijg je door een afwijzing in de liefde je vrijheid terug. Door een
nadere beschouwing van een zaak kun je tot een beter oordeel komen (de morele
uitleg). En in de religieuze duiding is het angstaanjagende element de dood, die
positief bezien de weg is naar een beter leven. Voor dit laatste verwijst Luijten naar
ars-moriendi-literatuur. Hij vermeldt tevens dat het masker in de literatuur voorkomt
bij Martialis, Juvenalis en Seneca, en schetst de beeldtraditie van het motief. Het is
handig dat we deel drie toch bij de hand hebben voor de noten, want in hetzelfde
deel is al het beeldmateriaal afgedrukt waar in de editie naar verwezen wordt. Met
betrekking tot dit embleem zijn er zeven afbeeldingen opgenomen waarin hetzelfde
maskerthema voorkomt, zoals reliëfs, platen en andere emblemen.
Na het commentaar worden bij elk embleem verwijzingen naar gevallen van
bewerking en navolging gegeven, evenals een lijstje van gebruikte literatuur.
Mijn bespreking van één embleem uit de bundel is slechts exemplarisch en zeker
niet volledig. Het is dan ook onmogelijk om recht te doen aan een editie van een
dergelijke omvang in een recensie van enkele kolommen. Men schaffe het werk aan
en oordele zelf! De prijs van de editie gaat de begroting van de gemiddelde student
wellicht te boven, maar het is de investering waard. Zei Cats immers niet: ‘Waer is
doch yemant arm, die rijck is inden geest?’
Nelleke Moser
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[Nummer 2]

redactioneel
Sinds 1981 verschijnt het ene deel na het andere van Hans Warrens Geheim dagboek.
Erg geheim is het sindsdien niet meer, maar behalve een blik op Warrens persoon
biedt het dagboek ook inzicht in het ontstaansproces van Warrens poëzie. Sterker
nog, de beide genres vullen elkaar in hoge mate aan.
De jonge auteur Serge van Duijnhoven, die in de tweede aflevering van de
interviewreeks centraal staat, beperkt zich niet tot de literatuur, maar zoekt zijn
inspiratie ook in houseparty's, videokunst en virtual reality. Virtual reality en
technologie schijnen sowieso op te rukken in de letteren: Paula Koopmans leidt ons
rond in de wereld van de cyberpunk.
Ook is er in dit nummer aandacht voor de historische letterkunde. Het leven van
de dichteres Anna van der Horst geeft een interessant beeld van de positie van de
vrouw in de literatuur van de achttiende eeuw. Van der Horst vond dat ook vrouwen
de mogelijkheid moesten krijgen om zichzelf te ontwikkelen.
Rond 1900 verwerkt de Franse Colette haar eigen ervaringen in romans. Ongelijke
verhoudingen tussen mannen en vrouwen maken het vrouwen nog steeds moeilijk
een eigen identiteit te creëren: in de ogen van de buitenwereld zijn zij óf goede
huisvrouwen óf hoeren.
Kortom, Vooys brengt u van het achttiende-eeuwse Enkhuizen, via het bourgeoise
Parijs van rond de eeuwwisseling, en het Zeeland van vlak na de oorlog, naar het
tweede millennium en uiteindelijk zelfs naar de matrix, waar de virtuele werkelijkheid
ieder besef van tijd en ruimte opheft...
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Een avonturier op exploitatietocht naar het zelf
Helen Jochems
Over poëzie en dagboek van Hans Warren
Vrijwel iedereen kent Hans Warren vanwege zijn dagboeken; als dich
ter is hij veel minder bekend. Helen Jochems laat zien dat er bij
Warren grote verwantschap tussen beide genres bestaat door aandacht
te besteden aan de thematiek, poëtica en stijl. In eerste instantie
beschouwt zij het dag boek als een egodocument, terwijl zij de poëzie
vooral ziet als literair werk. Vervolgens laat zij aan de hand van enkele
voorbeelden zien dat het gebruik van biografische informatie over
Warren bij de interpretatie van zijn poëzie een verrijking is.
Wat deed ik
op twintig juli negentien zeven en veertig,
is dat ooit te achterhalen?
Ja, heel precies.
Wel tien dagboekbladen
vol liefdesverdriet en hoerigheid.1.

De herfst van 1996 stond voor Hans Warren in het teken van een meervoudig
jubileum: hij bereikte de leeftijd van 75 jaar, was sinds vijftig jaar literator en sinds
45 jaar criticus. Als literator is hij het meest bekend door zijn omvangrijke Geheim
dagboek. Daarnaast heeft hij ook als dichter ruim 700 bladzijden bij elkaar geschreven,
de losse (tijdschrift)publicaties nog uitgezonderd. In het hierboven geciteerde
dichtfragment verwijst het lyrisch ‘ik’ heel direct naar het dagboek. Omgekeerd
besteedt Warren in zijn dagboek veel aandacht aan het schrijven van poëzie. Ook
buiten de directe verwijzingen om zijn de genres nauw aan elkaar verwant. De
interpreet die over zo'n rijk document beschikt, kan zich gelukkig prijzen

Warrens poëzie
Sinds Warren in 1946 met de bundel Pastorale debuteerde, zijn er negentien
dichtbundels van zijn hand verschenen. Ook zijn al tweemaal zijn Verzamelde
gedichten uitgegeven. Bij een bepaalde dichtersbeweging hoort hij niet. Even flirtte
hij met de experimenten van de Vijftigers, maar snel nam hij daar weer afstand van.
Wanneer geëngageerde poëzie ‘in’ is, doet hij er niet aan mee: ‘Poëzie als muurkrant?
Nee, niet voor mij.’ (VI p. 200).2. Hoewel zijn dichtwerk zeker een ontwikkeling
kent, volgt Warren niet direct de vernieuwingen van de tijd. Soms was een truc nodig
om zijn gedichten gepubliceerd te krijgen, bijvoorbeeld in Podium, waarvoor hij zijn
inzending ondertekende met het pseudoniem Marc Dupont: ‘Niemand heeft een
vermoeden wie zich achter dit pseudoniem verscholen heeft. Podium wilde nooit
verzen van me opnemen wanneer ik ze onder eigen naam inzond. Mijn gedichten,
blijkbaar te romantisch en te ouderwets, zouden daar niet in passen.’ (V p. 27). Zijn
poëzie is eerder traditioneel dan modern. ‘Traditioneel waar het de vorm betreft dan,
1.
2.

H. Warren, Verzamelde gedichten 1941-1981. Amsterdam 1981, p. 612.
De Romeinse cijfers verwijzen naar de delen van Warrens Geheim dagboek.
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niet thematisch: een erotische traditie bestaat er in onze literatuur nauwelijks,’ merkt
een recensent terecht op in Het vaderland.3. Het vernieuwingselement gaat echter
nog verder dan alleen het schrijven van erotische gedichten: Warren is de eerste
Nederlandse dichter die homo-erotiek zo duidelijk een plaats geeft in zijn werk. Dit
zorgde ervoor dat de acceptatie van zijn werk lang niet altijd

3.

‘Erotische gedichten’. In: Het vaderland, 20 januari 1979.
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zonder slag of stoot verliep. Het taboe op homoseksualiteit - dat eigenlijk nog niet
eens zo ver achter ons ligt - drukte zwaar op Warrens persoonlijke leven en wanneer
hij het tot thema in zijn werk maakt, stuit hij op een muur van weerstand: ‘ik word
op steeds smaller basis teruggedreven. Ik schrijf onpubliceerbaar proza, te
homo-erotisch. Als nu ook mijn gedichten onpubliceerbaar worden, de roep over
mijn homoseksualiteit zich openlijk in ons rotland verbreidt, raak ik straks [...]
volkomen uitgerangeerd’ (IV, p. 130). Een ander aspect dat steeds weer opvalt bij
het lezen van Warrens poëzie is de exotische sfeer die zij uitademt. Hierop doelde
Rodenko met zijn later nog vaak aangehaalde uitspraak dat ‘het [...] bijna
onbegrijpelijk [is] dat een Nederlands dichter zulk een poëzie kan schrijven’.4.
Warrens gedichten zijn tegelijkertijd complex en eenvoudig. Oosthoek geeft aan
waaruit die paradox voortkomt: de vele verwijzingen naar klassieke, mediterrane en
oosterse culturen zal de lezer niet altijd direct kunnen duiden. Aan de andere kant
zijn de onderwerpen van de gedichten eenvoudig en is de taal ‘helder en transparant
[...], direct en zuiver’.5. De zinnen vertonen zelden een afwijkende syntaxis. Warren
maakt daarnaast veel gebruik van allerlei vormen van beeldspraak en er is één
stijlfiguur die zijn poëzie domineert: de apostrof. Dit is ‘een wending waarbij de
spreker of schrijver het woord rechtstreeks tot een persoon (gewoonlijk een
niet-aanwezige of een personificatie) richt’. Deze stijlfiguur treffen we vaak aan in
een situatiebeschrijving waarbij de beleving van een lyrisch ‘ik’ centraal staat. Deze
spreekt dan tegelijkertijd tegen de ‘jij’ - die meestal een geliefde is - en óver de ‘jij’,
bijvoorbeeld hoe mooi of begerenswaardig hij is. In ‘Roep’ uit de bundel Vijf in je
oog (1954) vraagt het lyrisch ‘ik’ de niet-aanwezige geliefde terug te komen, omdat
hij alleen tot dichten in staat is wanneer ze samen zijn:

Roep
Al wat ik ben krimpt samen tot een kreet.
Ik heb mijn vers van elke tooi ontdaan:
een oproep; ik bezweer de eenzaamheid
met deze kristallen gebaren. Kom!
Al mijn zintuigen werden doelloos sinds ze
niet langer meer jouw heerlijkheid beleven.
Ik ben een spiegel in een lege kamer
vergeten fluit, piano die op slot is.
Weerkaats in mij, open mij en bespeel me,
je lied en beeltenis worden tijdeloos;
de weelde van mijn woord zal pas herleven
bij de genade van je jonge rug.

De liefde is een van de hoofdthema's, soms gecombineerd met het dichterschap. De
geliefde is meestal een jongen van het mediterrane type. Dat blijkt zowel uit namen
als Sylvaan, Saïd, Hafiz of Mohamed, als uit de beschreven uiterlijke kenmerken als
4.

5.

Dit is geciteerd uit H. Wijgh, ‘Hans Warren, dichter, “Ik ben doordrenkt van
vergankelijkheid”’. In: De nieuwe linie, 12 november 1975.
Oorspronkelijk in: P. Rodenko, De sprong van Münchhausen, 1959.
A. Oosthoek, ‘Hans Warren; de kloof en de brug’. In: Provinciale Zeeuwse Courant, 9 oktober
1971.
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‘met lange wiegelende negerbenen’, ‘met je wimperzwarte luie blik’, ‘je bruine huid’
of ‘zwart haar als wilde haneveren’. Ook een aanspreking als ‘mijn zuidelijke lente’
sluit hierbij aan. De verwijzingen naar exotische culturen - bijvoorbeeld ‘de hand
van fatma’, ‘bundels arabi-
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sche gedichten’, een ‘amulet’ en ook ‘goudgeschroeide tempels’, ‘palmen’,
‘Andalousië’ en ‘Kabylië’- verwijzen eveneens naar deze ideale geliefde. Het lyrisch
‘ik’ aanbidt de geliefde en verheerlijkt diens uiterlijke schoonheid. Zintuiglijke
waarnemingen nemen daarbij een belangrijke plaats in. Dit geldt eveneens voor
beschrijvingen van bijvoorbeeld natuurtaferelen, situaties of (kunst)voorwerpen.
Tijd is een begrip dat op vele manieren een rol speelt in Warrens poëzie. Als
onderwerp komt het voor in de vorm van een herinnering of toekomstvisie. Het besef
van vergankelijkheid is daarbij nadrukkelijk aanwezig, zoals bijvoorbeeld in het
gedicht ‘Brief’ uit Herakles op de tweesprong (1974), waarin het lyrisch ‘ik’
speculeert over de verre toekomst: ‘Dat is nog steeds de tijd / die ons fel opstandig
maakt / als wij het verval van ons lichaam zien’. De lichamelijke aftakeling doemt
als een schrikbeeld op. Warrens poëzie bevat veel verwijzingen naar het verleden,
onder andere naar de klassieke oudheid. De eerste strofe uit het gedicht ‘Jou zijn’
illustreert veel van bovengenoemde karakteristieken:
Nooit heb ik zo goed beseft
dat ik je niet zou bereiken
als toen je voor 't eerst bij me bleef.
Want wat wou ik?
Je keek het raam uit,
ik keek naar jou:
een wilde, onbeschadigde vogel
in avondzon gevangen.6.

De beleving van het lyrisch ‘ik’ staat centraal en zowel de ‘ik’ als de ‘jij’ nemen
waar met hun ogen. Het uitgangspunt van de beschreven gedachte is een herinnering
en daarmee een tijdselement. Als beeldspraak gebruikt Warren een vergelijking;
doordat de ‘jij’ met een vogel vergeleken wordt kan dit als een natuurelement
beschouwd worden. Verder bedient hij zich hier weer van de stijlfiguur apostrof en
formuleert hij grammaticaal correcte zinnen. Evenals het hele gedicht is deze strofe
in al haar facetten betrekkelijk eenvoudig.

Het Geheim dagboek
Is Warren in dichterland een buitenbeentje, als dagboekschrijver is hij een eenling
die het zelfs moet stellen zónder nationale traditie. Het dagboek is in Nederland
immers een weinig beoefend genre. In 1981 is het eerste deel van het inmiddels
twaalf delen tellende Geheim dagboek uitgegeven. Deze delen beschrijven tezamen
de periode 1942 tot en met 1978. Onlangs heeft het door de publicatie van het
natuurdagboek Ik ging naar de Noordnol een voorgeschiedenis gekregen. Dit dagboek
begint in 1938. Het Geheim dagboek vecht hierin al om zijn bestaan: ‘Mijn twintigste
verjaardag... Uit die stippeltjes blijkt al dat ik me niet bijster gelukkig voel. Maar ik
streef ernaar dat dit zoveel mogelijk een zuiver natuurdagboek blijft, en het doet er
dus niet toe, waarom.’ (p. 171). Vrij snel na deze notitie heeft Warren in het Geheim
dagboek een vorm gevonden waarin hij deze gevoelens wel een plaats kan geven.
6.

Uit: Winter in Pompei, 1975, p. 10.
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De inhoud van Warrens dagboek is zeer gevarieerd. Hij schrijft ondermeer over
de natuur, liefdesavonturen, dromen, het literaire leven, kunst, antiek en zijn
kennissenkring, waartoe onder anderen Jan Wolkers, Mensje van Keulen en
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Dagboeken van Hans Warren foto: Raymond de Niet

Gerrit Komrij behoren. Wie het dagboek leest, volgt de jarenlange strijd van iemand
die op zoek is naar zichzelf, worstelt met zijn homoseksuele geaardheid en zoekt
naar een manier om het leven een zinvolle invulling te geven:
Ik zoek mezelf, maar ik kan mezelf nog niet vinden. [...] Het geluk kan
enkel komen als het uiterlijke met het innerlijke in evenwicht raken en om
dat te bereiken moet ik mijn eigen eenzame weg gaan. [...] Hoe juist is het
dan ook opwellingen van het moment te volgen. [...] Het is leven.
Avonturier zijn op exploitatietocht naar het zelf. (V p. 141).
Uitweidingen over poëtica vormen een belangrijk onderdeel van zijn dagboeken.
Warren beschrijft het dichten en reflecteert daarover. Een brief, bezoek, een
ontmoeting, een droom, een kortstondige liefde: het zijn alledaagsheden die Warren
aangrijpt als aanleidingen voor zijn poëzie. Ook het gedicht ‘Jou zijn’, waarvan
hierboven de eerste strofe is geciteerd, blijkt direct op zijn privéleven te zijn
gebaseerd. In het dagboek staat een fragment dat er in ieder geval heel sterk op lijkt:
Nooit heb ik zo goed beseft als toen je voor het eerst bij mij bleef, dat ik
je niet kon bereiken. Je keek naar buiten en ik keek naar jou. Het was of
ik een vogel had gevangen, wild, nog onbeschadigd. Maar ik wist niet welk
voedsel ik hem moest geven. Mogelijk zou hij de volgende ochtend dood
liggen in zijn kooi, een waardeloos juweel. De avondzon scheen over je
donzig gelaat. (X p. 112).
Deze aantekening is zelf al haast poëzie. In het dagboek komen veel van dergelijke
lyrische uiteenzettingen voor, waarvan behalve dit voorbeeld nog enkele andere
vrijwel letterlijk in de poëzie zijn terug te vinden. Dit geeft aan dat het dagboek voor
Warren een soort oefengebied is voor het schrijven van gedichten, of sterker nog:
een plaats waar ze haast letterlijk ontstaan.
Als dé ultieme inspiratiebron voor zijn poëzie noemt hij - traditioneel maar
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nog altijd geldig - verliefdheid. Als die afwezig is komt er van dichten meestal niet
veel terecht: ‘als ik niet verliefd ben valt de poëtische motor snel stil bij mij. Liefde,
verliefdheid is mijn drijfveer’. (V p. 131). Specifieker nog: ‘De ontmoeting met Taïeb
Ghaieb heeft veel losgemaakt. Zekerder dan ooit voel ik dat ik enkel door mijn
homosexuele driften uit te leven weer aan de slag zal kunnen komen, dat het
gezinsleven me volkomen verstikt.’ (VIII p. 127). De publicatiegeschiedenis van
zijn poëzie sluit hierbij aan: in de beginjaren van zijn huwelijk - dat van 1952 tot
1975 standhield - geeft hij nog enkele bundels uit waarvoor het materiaal al vrijwel
klaar lag, daarna volgt een impasse van ongeveer tien jaar. In de laatste fase van zijn
huwelijk, als Warren zijn oude levensstijl weer oppakt door buitenechtelijke
homoseksuele contacten, publiceert hij ook weer dichtbundels. Als het huwelijk
ontbonden is en Warren herleeft in de nieuwe homoseksuele contacten, komt de
productie van poëzie pas weer goed op gang. De verliefdheid is het sterkst in
kortstondige relaties: ‘Ik wist dat hij maar éen dag blijven kon en het besef van die
kortstondigheid verhevigde alles.’ (VIII p. 212). Eigenlijk is het verlangen naar
iemand nog belangrijker dan het werkelijke samenzijn, dit blijkt bijvoorbeeld uit de
gedachte ‘ik wil liever dat hij vandaag vertrekt dan morgen. Ik moet maar eens een
beetje naar hem gaan verlangen’ (XI p. 181).
Schoonheid in het algemeen, maar met name lichamelijke schoonheid, is iets waar
Warren veel waarde aan hecht. Zijn voorkeur gaat dan ook uit naar jongens van
rondom de twintig, die hun schoonheid nog niet hebben verloren. Eigenlijk heeft hij
narcistische trekken, maar door de nood gedwongen moet hij zich niet op zichzelf,
maar op een ander richten. Zijn zelfbeeld is namelijk erg negatief: ‘Een bril, kaal,
wat nu nog. Schoonheid is voor mij het begerenswaardigste wat er is, álles zou ik er
voor over hebben, ik zou een perfecte Narcissus zijn wanneer ik mezelf aantrekkelijk
kon vinden. Nu zoek ik enkel schoonheid in anderen.’ (II p. 85). De jongens verliezen
snel hun aantrekkingskracht. Om er toch iets van te bewaren legt hij die vast in poëzie:
‘Doch éen ding blijft: mijn hoop dat mijn woorden en gedichten, hoe geheim ook,
in later tijd een beeld op mogen roepen van jouw schoonheid. Dat wie dit leest jou
ziet zoals ik je heb gekend.’ (IX p. 120).
Uit de beschrijvingen van concrete gedachten en gebeurtenissen kan de lezer zich
ook op een abstracter niveau een beeld vormen van Warren. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de levensinstelling die achter bepaalde opvattingen of beslissingen schuil gaat.
Het zijn vaak dezelfde dingen die tot ontevredenheid over zichzelf leiden. Zo moet
hij regelmatig constateren dat hij weer niets heeft gedaan; geen poëzie geschreven,
niets gepresteerd, ‘enkel vegeteert’. Hij neemt zich dan voor hard te gaan werken en
ook meer van het leven te genieten. Die voornemens geven aan hoe hij zou willen
leven, maar het blijkt dat hij er niet altijd in slaagt die te verwezenlijken. In het ‘meer
bij de dag leven’ slaagt hij niet, omdat hij daarvoor ‘te zeer met zichzelf in de knoei
zit’ (VII p. 89), het verleden niet los kan laten en zich zorgen maakt over de toekomst.
Toch blijft hij ernaar streven, wat voortkomt uit een in wezen negatieve kijk op het
leven. In prachtige zinnen brengt hij dat onder woorden: ‘Leven is begoocheling en
pijn. Zoals de novemberstorm dreunt door de haast ontbladerde bomen, éen goudgele
vlaag tegen zwart van regenwolken, zo pluk dit uur.’ (X p. 75). Het is een logisch
gevolg dat iemand die zo over het leven denkt, zich veelvuldig bezighoudt met het
verstrijken van de tijd. Tijdsbeleving is dan ook de rode draad door het dagboek. De
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drang iets te moeten presteren is des te nijpender als men zich zo sterk als Warren
bewust is van de kortstondigheid van
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het menselijk bestaan. Deze tijdsopvatting is bepalend voor zijn doen en laten en
ook voor de thematiek van zijn poëzie.

Drang tot schrijven
Wat heeft Warren ertoe aangezet de poëzie en het dagboek zoals hierboven getypeerd
hun bestaan te geven? In het dagboek reflecteert hij zowel over zijn dagboekschrijverij
als over zijn dichtwerk. Daaruit kunnen we enig zicht krijgen op de ontstaanspoëtica
van beide genres. Zo komt uit de eerste dagboekjaren de adolescent Warren naar
voren als iemand die op zoek is naar een medium om zich te uiten. Hij is enig kind,
heeft geen vrienden, kan met zijn ouders nauwelijks over belangrijke zaken praten
en is onzeker over de toekomst. Daarom zoekt hij in het Geheim dagboek een
uitlaatklep. Het schrijven werkt troostend en bevrijdend. Een publiek heeft hij nooit
voor ogen gehad; hij schrijft zogezegd een dagboek in de ware zin van het woord.
Ook in de schilderkunst heeft hij zijn gevoelens proberen te uiten. Dit bleek echter
niet het juiste medium te zijn. Geleidelijk stapt hij dan over naar de dichtkunst, maar
ook daarover blijft hij twijfels houden: ‘Maar hoeveel gedichten ik de laatste tijd ook
schrijf, ik weet niet of ik daarin dan wel alles wat in me leeft zal kunnen uiten. (I p.
149).
Een ander motief om te schrijven is het intense verlangen naar bestendiging dat
in hem leeft. Met zijn dagboek wil hij ‘iets tastbaars nalaten, als het kan van ieder
moment van je bestaan’ (VIII p. 9). Ook in deel XII speelt dat verlangen nog altijd
een belangrijke rol:
Ik zou wensen dat men van 20 oktober 1921 af na kon gaan wat ik heb
gedaan, gedacht, gezien, gegeten, tot de onbeduidendste dingen toe. Het
is een vorm van zelfbevestiging, een: ik was hier. Ik wil dat ieder weet wat
ik mooi gevonden heb en wat ik heb verfoeid, waar ik van gehouden heb,
wat ik heb gehaat. Vandaar natuurlijk ook dit dagboek dat ik al zovele
jaren vul. Ik doe dat niet enkel voor mezelf, er is een verlangen hierin te
blijven bestaan. Ik geniet met al mijn zintuigen dag in dag uit van de
rijkdom van het leven en er is geen uur dat ik er de kortstondigheid niet
van besef. (XII p. 127).
Deze behoefte aan zelfbestendiging lijkt met het vorige motief in tegenspraak: hij
kan immers alleen via zijn dagboek voortbestaan als het gelezen wordt, terwijl de
bevrijdende werking alleen zal ontstaan als hij alles in alle openheid kan opschrijven.
Het laatste is van het grootste belang: ‘Wat versnippert een dagboek je krachten: wat
mogelijk in een andere duurzame vorm gegoten zou kunnen worden, verdwijnt nu
voorgoed in een nimmer te publiceren journaal.’ (III p. 235). De gedichten zijn dan
wel als een duurzame vorm te beschouwen, maar doordat Warren hieraan blijft slijpen
- zelfs na publicatie nog - gaan deze aan het pure verlangen emoties te uiten voorbij.

Een biografische interpretatie van enkele gedichten
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Bij Warren liggen persoon en werk dicht bij elkaar. Alleen al het feit dat hij kiest
voor het genre ‘dagboek’ wijst daarop: het eigen ‘ik’ is daarin immers het cen-
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trale onderwerp. Ook in de poëzie komt veelvuldig een ‘ik’ voor, waarin Warren
veel van zichzelf heeft gelegd. Beide genres komen voort uit dezelfde behoefte
emoties te uiten en mooie momenten te bestendigen. Inhoudelijk en stilistisch
overlappen poëzie en dagboek elkaar op vele punten: een narratief karakter en een
lyrische verteltrant houden elkaar steeds in evenwicht.
Het Geheim dagboek is in de eerste plaats een literair werk. Tegelijkertijd is het
een egodocument dat een veelzijdig en rijk beeld van de persoon Warren geeft. Het
biedt bovendien veel versextern poëticaal materiaal. Het is niet ongebruikelijk
dergelijk materiaal bij de interpretatie van poëzie te betrekken, zij het met alle
voorbehouden die daarbij horen. Zoals het versextern materiaal de poëzie kan
verduidelijken, zo kan naar mijn idee ook biografische informatie bijdragen aan het
interpretatieproces. Met enkele voorbeelden wil ik daar iets van laten zien. Eerst doe
ik dat aan de hand van een gedicht dat de levensinstelling ‘carpe diem’ tot onderwerp
heeft. Warrens opvattingen daarover, zoals hij die in zijn dagboek verwoordt, kunnen
van nut zijn bij de interpretatie van dit gedicht. Het tweede voorbeeld betreft de
verhouding tussen verliefdheid en poëtica. Tot slot ga ik in op het gegeven dat
uiterlijke schoonheid Warrens poëzie zo sterk domineert. Met behulp van zijn ideeën
over de aard van uiterlijke schoonheid en het belang van schoonheid in het algemeen
zoek ik daarvoor een verklaring.

Carpe diem
Het snipje is heel knapperig gebraden,
pruttelend schuift zijn drekje op de toast
en jij hapt toe met die gretige tanden
en haast wellustig snuiven: dit is pas
voor goden en wij zijn goden, kijk, de wijn
parelt in beslagen fluiten en je went er aan
dat iemand stijf achter je stoel staat,
verveeld, attent, verachtend en veracht.
Rijkdom en roem, schoonheid en dienstbaarheid
brachten ons samen in een wezenloze luister,
morgen liggen we allen in de goot.7.

Dit gedicht pleit er voor, alleen al door de titel, bij de dag te leven. De laatste regel
geeft de motivatie daarvoor: het kan elk moment afgelopen zijn. Het ‘carpe diem’
bestaat hier uit een etentje in een restaurant dat door de champagne en de houding
van de ober chique aandoet. Deze interpretatie lijkt echter ondermijnd te worden
door ironie: de bestanddelen van de maaltijd roepen eigenlijk helemaal niet het idee
van een ‘godenmaaltijd’ op. Ook de houding van de ‘jij’ en zijn eetgedrag lijken de
ergernis van het lyrisch ‘ik’ te wekken. En de ober is dan misschien wel chique, maar
dat betekent allerminst dat zijn aanwezigheid gewenst is. Eerder komt hij over als
een last waar je slechts ‘aan went’. De vraag is dan: roept dit gedicht op tot een
levensinstelling volgens het ‘carpe diem’-principe, of verwerpt het deze instelling
juist door de ironie? Het is nu interessant terug te grijpen naar het Geheim dagboek.
Daaruit is naar voren gekomen dat Warren graag ‘bij de dag’ zou willen leven, maar
dat het voor hem nauwelijks haalbaar is dat ook daadwerkelijk te doen. Daarvoor zit
hij te zeer ‘met zichzelf in de knoei’ en maakt hij zich te veel zorgen over de toekomst.
7.

Uit: Herakles op de tweesprong, 1974, p. 24.
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Door deze informatie komt er een nieuwe mogelijke strekking van het gedicht aan
het licht: het pleit niet volledig vóór het ‘carpe diem’, ook niet
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totaal tegen, maar stelt het principe voor als een ideaal dat echter problemen met
zich meebrengt als men het wil realiseren. De ironie wijst dan eerder op de
onhaalbaarheid van het principe, dan op de verwerpelijkheid ervan.
Een tweede voorbeeld hang ik op aan ‘Roep’, dat hierboven is geciteerd als een
gedicht dat expliciet een poëtica verwoordt: voor het lyrisch ‘ik’ is dichten alleen
mogelijk als de geliefde ander aanwezig is. In regel vier klinkt dan ook de oproep
‘Kom!’. Ook Warren noemt in zijn dagboek verliefdheid de voornaamste
inspiratiebron voor het schrijven van poëzie. Opvallend is nu dat uit het dagboek
blijkt dat bij Warren de verliefdheid het grootst is als de geliefde juist afwezig is:
het verlangen verhevigt die gevoelens. Bij herlezing van ‘Roep’ blijkt dat ook daarin
dat verlangen het centrale thema is. Dit geldt eveneens voor vele andere gedichten.
Er is dus een kloof tussen de expliciete en impliciete versinterne poëtica, terwijl de
versexterne poëticale uitspraken die Warren in het dagboek doet wel aansluiten bij
de verspraktijk. De ellende in het persoonlijk leven krijgt dus een positieve wending
doordat het aanzet tot creativiteit in het dichterschap: Warren maakt het tot onderwerp
van zijn poëzie. Hoeveel de liefde en het dichten bij hem ook met elkaar te maken
hebben, er blijken juist tegenstrijdige belangen te gelden. Dit wordt duidelijk als men
poëzie en dagboek beide bekijkt.
Een laatste voorbeeld betreft de grote aandacht voor de uiterlijke schoonheid van
jongemannen. Doet Warren dat enkel omdat dit motief zich zou lenen voor goede
poëzie? Uit het dagboek hebben we vernomen dat verliefdheid zijn voornaamste
inspiratiebron is. Omdat hij bovendien homoseksueel is, ligt de verklaring voor de
veelvuldige aanwezigheid van ‘mooie jongens’ in de poëzie voor het oprapen. Toch
liggen er ook nog enkele dieper liggende gedachten aan ten grondslag. Ten eerste
speelt hier het belang dat Warren hecht aan schoonheid in het algemeen een rol. Het
schoonheidsverlangen ligt aan de basis van zijn belangstelling voor kunst, literatuur,
antiek, de natuur en ook de - met nadruk - móóie jongens. Dat hij juist hen zo
uitgebreid beschrijft en bezingt in zijn dichtwerk, komt door zijn narcistische
karaktertrekken. Juist voor iemand die zoveel waarde hecht aan schoonheid, moet
het een nachtmerrie zijn zichzelf uitermate lelijk te vinden. De schoonheid die hijzelf
mist, zoekt hij in anderen. Ten tweede is Warrens visie op tijd deels verantwoordelijk
voor het dominante schoonheidsmotief. In zijn tijdsbeleving nemen het besef dat het
menselijk bestaan kortstondig is en de strijd tegen de vergankelijkheid een belangrijke
plaats in. Uiterlijke schoonheid is bij uitstek iets waar het verstrijken van de tijd
littekens op na laat. Om er toch nog wat van te kunnen bewaren, legt Warren het vast
in zijn poëzie. Uit de strekking van het gehele dagboek is deze manier van
tijdsbeleving af te leiden. Soms gaat Warren zélf al expliciet in op de invloed die
zijn beleving van tijd heeft op zijn dichtwerk.

Slot
Warrens poëzie en Geheim dagboek lijken sterk op elkaar. Voor zijn dichtwerk zoekt
hij de onderwerpen dicht bij huis: veel van zichzelf en zijn leven representeert hij
erin. Deze constatering riep bij mij de vraag op of de informatie uit het dagboek een
nieuw licht zou kunnen werpen op de poëzie. Zou dat perspectief in sommige gevallen
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tot een andere of genuanceerdere interpretatie kunnen leiden? Met enkele voorbeelden
heb ik laten zien dat het antwoord op deze vraag bevestigend is. In beide genres
wordt de lezer geconfronteerd met iemand die
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een zoeker is en zichzelf voortdurend vragen stelt als: hoe uit ik mijn emoties, wat
voor persoonlijkheid ben ik of wil ik zijn, hoe word ik een goed dichter en hoe moet
ik mijn leven inrichten onder de druk van de steeds maar verstrijkende tijd?
Om tot een goede vergelijking te kunnen komen, zijn hierboven de voorbeelden
geput uit de poëzie die Warren schreef in de periode waarvan het dagboek is
uitgegeven. Ter afsluiting wil ik kort stilstaan bij de bundel Tijd uit 1986. De titel
drukt hét kernbegrip van Warren en zijn werk uit. Deze bundel lijkt de thematiek
van de voorgaande poëzie en het dagboek in zich te verenigen: wat in het dagboek
expliciet werd vermeld en door de poëzie vaak slechts werd geïmpliceerd, wordt
hierin expliciet in versregels onder woorden gebracht. Zo spreekt het lyrisch ‘ik’ in
het openingsgedicht over zijn haast onvervulbare wens volgens het ‘carpe diem’-ideaal
te leven:
Wat doe je met me, Tijd, dat vrijwel nimmer
ik het uur pluk, maar steeds naar schimmen jaag
de toekomst in of uit, in een vertwijfeld pogen
te zeggen ik bestond, besta, ik zal bestaan?8.

Ook op de eerder gestelde vraag waarom het motief van de uiterlijke schoonheid
toch steeds weer in de poëzie opduikt, geeft deze bundel een antwoord. In het gedicht
‘De dichter sprak’ legt Warren expliciet uit welk doel dit dient:
De dichter sprak, beklijft zijn woord
dan zijn jouw ogen voor een tijd
gewijd tot mooie ogen, heeft je mond
de lippen waarvan generaties dromen.9.

De dichter hoopt dus de schoonheid in zijn vers wat langer te kunnen bewaren. In
het slotgedicht keert een aantal thema's nog eens terug. De hoge opvatting dat poëzie
dingen kan vereeuwigen en iets waardevols kan toevoegen aan het leven wordt hier
behoorlijk gerelativeerd. In afwachting van de nog te volgen dagboekdelen en wellicht
nieuwe poëzie citeer ik hier dat alles in de war sturende gedicht:

Nadat
Nadat hij de liefste bezongen had
en het leven,
nadat hij de liefde bezongen had
en de dood,
de niet te benaderen schoonheid,
het niet te ontlopen verval;
nadat hij het absolute Niets
aanschouwd en aanvaard had
vroeg men hem:
Zing ons een nieuw lied,
o, zoals bij jou
de leeuwerik trillert boven de knal
van de allerlaatste catastrofe!

8.
9.

Uit: Tijd, 1986, p. 5.
Uit: Tijd. 1986, p. 9.
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En hij ging zitten, ontroerd om die waan,
die lieve hoop. De stommelingen.
Want zelfs die knal komt niet,
die leeuwerik zal er niet zijn.10.

Helen Jochems studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit Utrecht met Moderne Nederlandse letterkunde als specialisatie.
In augustus 1996 rondde zij haar studie af met de scriptie Poëzie als
schaduwbiografie; een biografische interpretatie van de poëzie van Hans
Warren.

10.

Uit: Tijd, 1986, p. 66.
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De ‘mannelyke bekwaamheden’ van een achttiende-eeuwse dichteres
Over Anna van der Horst
Annelies de Jeu1.
In de achttiende eeuw schreven meer vrouwen dan alleen Betje Wolff
en Aagje Deken. Het vrouwelijke dichterschap werd echter niet door
alle mannelijke tijdgenoten toegejuicht. Annelies de Jeu beschrijft de
literaire carrière van Anna van der Horst, die door haar genrekeuze
en pleidooien voor de intellectuele ontwikkelingsmogelijkheden voor
vrouwen zeer uiteenlopende kritieken te verduren had.
De in Enkhuizen geboren achttiende-eeuwse dichteres Anna van der Horst heeft tot
nu toe in de literatuurgeschiedenis vooral aandacht gekregen omdat ze van 1764 tot
1765 een goede vriendin was van de befaamde romancière Elizabeth Bekker, beter
bekend als Betje Wolff. Onderwerp van onderzoek was dan ook voornamelijk hun
vriendschap en de gebeurtenissen die daar een einde aan gemaakt hebben. Daarnaast
zijn er genealogische gegevens over Van der Horst opgediept en werden haar
heldendichten geplaatst binnen het episch genre.
In dit artikel wil ik vanuit een ander gezichtsveld kijken naar het werk van Anna
van der Horst en haar uit de schaduw van Elizabeth Bekker halen. Het onderzoek
naar dichtende vrouwen in de Nederlanden uit de zeventiende en achttiende eeuw is
de laatste jaren volop in beweging. Momenteel werken historisch-letterkundigen van
de universiteiten van Utrecht, Nijmegen en Leuven aan een bloemlezing van
dichteressen uit de periode 1550-1850, die eind dit jaar zal verschijnen. Zij analyseren
doel en functie van het werk van vrouwen binnen hun eigen tijd. Vrouwelijke auteurs
hadden meestal een andere positie dan mannelijke en waren zich daar vaak van
bewust. Er wordt nu dan ook aandacht besteed aan de vraag of en hoe een dichteres
zich juist als vrouw profileert. Deze invalshoek zal ik ook hier gebruiken.
Van der Horst schrijft in de tweede helft van de achttiende eeuw een aantal
belangwekkende stukken, waarin ze een lans breekt voor het vrouwelijk schrijverschap
en de intellectuele ontwikkelingsmogelijkheden voor haar sekse. Deze discussie was
reeds in de zeventiende eeuw ingezet, maar krijgt halverwege de achttiende eeuw
nieuwe impulsen.2 Juist Van der Horsts bijdrage aan dit debat en de reacties die daarop
volgen, maken haar zo interessant voor het huidige onderzoek. Via dit materiaal
komen we meer te weten over haar drijfveren en haar waardering van het (vrouwelijk)
dichterschap. In dit artikel wil ik nader ingaan op Van der Horsts poëtica en de
contemporaine reacties op haar baanbrekende werk.

Leven
Anna van der Horst wordt op 16 oktober 1735 te Enkhuizen gedoopt als tweede kind
van de koopman Albert van der Horst en Gerritje Pool. Ze leert zichzelf de
basisbeginselen van de dichtkunst en haalt ook zoveel mogelijk informatie over het
dichtambt uit het werk van haar mannelijke en vrouwelijke collega's. Later zal ze
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blijven benadrukken dat ze zich door gebrek aan gedegen onderwijs in een
achterstandspositie bevindt ten opzichte van haar mannelijke tijdgenoten. Al op jonge
leeftijd moet ze in ieder geval liefde voor de kunst hebben opgevat, want naar eigen
zeggen schrijft ze als zestienjarige haar eerste vers, een gedicht op het overlijden van
stadhouder Willem IV in 1751.3. In 1764 leert Van der Horst de bekende schrijfster
Elizabeth Bekker
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kennen. De vrouwen delen hun liefde voor de poëzie en hun studiezin. Ze zullen,
gezien de afstand tussen hun woonplaatsen - Bekker woonde in De Beemster - vooral
schriftelijk contact hebben gehad. Een jaar later komt er plotseling een einde aan
hun vriendschap, wanneer in het voorjaar van 1765 vader Van der Horst om
onbekende redenen verdere correspondentie verbiedt. Anna van der Horst vertrekt
vervolgens naar Groningen, waar haar broer Jacobus woont, en treedt nog datzelfde
jaar in het huwelijk met Pieter Roelfzema, die het later nog tot burgemeester zou
schoppen. Hun huwelijk blijft kinderloos. In 1772 wordt de schrijfster honorair lid
van het Haagse dichtgenootschap ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’. Ze blijft lid tot haar
dood, op 11 juni 1785.

Beginjaren van Van der Horsts dichterschap
Zoals gezegd begint Van der Horst al vroeg met schrijven. Haar eerste gedicht, op
stadhouder Willem IV, is jammer genoeg niet bewaard gebleven. Het vroegste werk
dat we van haar kennen is van een jaar later: op haar zeventiende stelt ze een soort
catechisatieboek samen.4. Het handschrift omvat maar liefst 429 folio's en is nooit in
druk verschenen. Ze draagt het omvangrijke werk, dat in vraag en antwoord
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bijbelpassages behandelt, op aan haar broers en zussen. Het zal voornamelijk bedoeld
zijn voor huiselijk gebruik en toont dat Van der Horst zich al op jonge leeftijd op
een geleerde en serieuze manier met (bijbel)studie bezighield.
Haar eerste gedrukte werk verschijnt in 1757, als ze nog maar 22 jaar is.
Dichtkundige erinnering, van het merkwaardigste op onze reis van Enkhuizen naar
Groningen en Bergum in Vriesland is een zes pagina's tellend gedicht over een tocht
die ze samen met één van haar zussen maakt. In die tijd verschijnen er in de Republiek
nog niet veel dichterlijke reisverslagen van vrouwen en wat dat betreft is het een
opmerkelijk werk. Het is goedkoop uitgegeven in een zeer kleine oplage,
waarschijnlijk op kosten van haar ouders. De naam van de drukker ontbreekt in ieder
geval op de uitgave. Die wil misschien zijn nek niet uitsteken voor haar eersteling.
Maar dat verandert al snel. De volgende jaren verschijnt er - zeker voor een vrouw
uit die tijd - heel wat materiaal van haar.5.
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De gevallen van Ruth: een spraakmakend epos
Zeven jaar later, in 1764, ziet een zeer opmerkelijk werk het licht: De gevallen van
Ruth. Het is een heldendicht op de bijbelse figuur Ruth, waaraan Van der Horst naar
eigen zeggen maar liefst zes jaar hard gewerkt heeft.6. Blijkbaar nam ze haar
dichterlijke bezigheden erg serieus. Mannen beoefenden dit genre al eeuwen lang.
In 1756 was Margareta Geertruid van der Werken (1734-1781) met Willem de IV de
eerste Nederlandse vrouw die een epos schreef; Van der Horst is acht jaar later de
volgende. Nieuw en baanbrekend voor het genre is haar keuze voor een vrouwelijke
hoofdpersoon.
Naast Van der Horsts invulling van het vrouwelijke personage is vooral de narede
bij dit werk zeer belangwekkend. Hierin betoogt ze dat dichten voor haar een
‘onwederstanelyken drang’ is. Ze toont haar belezenheid door te verwijzen naar haar
voorgangers, en dan met name de vrouwelijke. Ze wil ‘de stappen drukken van die
edele Matronen en Jongvrouwen, die al voor lange door hare meer dan mannelyke
bekwaamheden aan het dwalend oordeel dien waan benomen hebben, die de Vrouwen
slegts tot de Keuken, of op zyn best tot de Brei- en Borduurnaald bekwaam keurde’.7.
Van der Horst maakt niet direct duidelijk wie ze met deze woorden op het oog heeft,
maar omdat ze in diezelfde narede citeert uit het werk van Elizabeth Bekker
(1738-1804), Vrouwe C.P. (pseudoniem van Catharine de Wilde, 1688-1766), Lucretia
van Merken (1721-1789) en Christina de Neufville (1713/1714-1784) zal ze
(ondermeer) aan hen gedacht hebben.
Van der Horst vertelt dat ze zes jaar gewerkt heeft aan De gevallen van Ruth.
Doorgaans lezen we in bundels van vrouwen dat ze hun werk vóór uitgave door een
mannelijke deskundige hebben laten corrigeren. Van der Horst heeft die mogelijkheid
echter niet, daarvoor leidt ze in Enkhuizen een te geïsoleerd bestaan. Van de
‘letterhelden’ met wie ze brieven wisselt, leert ze wel het één en ander over
dichterlijke voorschriften, maar ze vindt dat ze hen moeilijk haar hele heldendicht
voor kan leggen om er regel voor regel commentaar op te leveren. Daarom acht ze
nu de tijd rijp voor publicatie. Ze nodigt de lezers uit commentaar te formuleren op
haar werk middels ‘vriendlyke brieven’ (wel voorzien van franco!) of periodieken.8.
En reacties kreeg ze. Eén ervan is van haar toenmalige vriendin Elizabeth Bekker.
In haar bundel Eenzame nachtgedachten (1765) nam deze het zeventien pagina's
tellend gedicht ‘Aan Mejuffer Anna van der Horst’ op, waarin ze haar vriendin
bezingt die ‘niets begeert / Dan rust, en vreê, een stille cel, wat boeken (...)’. Beide
dames trekken zich graag terug om te studeren en hebben daartoe blijkbaar ook de
mogelijkheid. Zoals we bij de beschrijving van haar leven al zagen, was van der
Horst een echte autodidact.
Bekker prijst in haar vers het dichtwerk van haar vriendin. Ze betoogt dat als grote
zeventiende-eeuwse auteurs als Pieter Corneliszoon Hooft en Joost van den Vondel
nog zouden leven, zij haar werk ook geroemd zouden hebben. En als eerdere
dichteressen zoals Maria Tesselschade Roemer Visscher (1594-1649), Anna Maria
van Schurman (1607-1678), Katharina Lescailje (1649-1711) en Katharina Johanna
de With (1691-1728) ‘Mannenroem’ genoten, waarom Van der Horst dan ook niet?
Bekker heeft in ieder geval De gevallen van Ruth met ‘waargenoegen’ gelezen.9.
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Behalve deze positieve reactie verschijnen er ook minder enthousiaste recensies
in de tijdschriften De letter-historie en boekbeschouwer (1764, p. 407-411) en
Vaderlandsche letteroefeningen (1765, p. 298-299). De anonieme (mannelijke)
recensent van het laatste blad betrekt in zijn oordeel uitgebreid de sekse van de auteur,
maar doet dat op een heel andere manier dan Bekker. Hij waardeert het dat vrouwen
zich met dichtkunst bezighouden, maar tegelijkertijd vindt hij dat Van der Horst
beter een wat minder moeilijk genre dan het heldendicht had kunnen kiezen. Dat is
voor haar - en daarmee voor de gehele vrouwelijke sekse! - toch te hoog gegrepen.
Van der Horst is in zijn ogen veel te wijdlopig, waardoor de kracht uit haar verhaal
verdwijnt. Toch meent hij dat ze op de goede weg is, en ‘schoon men haare keuze
in juist een heldendicht te verkiezen, niet konnen billijken’ wil hij haar toch
aanmoedigen. De mening van de recensent in het andere tijdschrift heeft eenzelfde
strekking. Hij valt over haar onervarenheid en vindt dat ze nog maar een paar jaar
moet wachten voordat ze opnieuw iets uitgeeft.
Van der Horst laat zich door deze strenge woorden echter niet uit het veld slaan
en begint aan een tweede epos. Dat wordt vier jaar later, in 1769, gedrukt. Maar in
de tussentijd werkt ze ook aan ander materiaal. Ze toont dat ze verschillende genres
in de vingers heeft. Zo verschijnen er tussen 1764 en 1769 ondermeer een lijkklacht
op het overlijden van prinses Maria Louiza van Oranje Nassau, een lange
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lofzang op het roemrijke verleden van haar geboorteplaats Enkhuizen en een vertaling
van Bespiegelingen van Jozeph, by de bevalling van zyn ondertrouwde bruid Maria
van de Franse feministe avant la lettre Marie le Jars de Gournay. Van der Horst
produceert dus veel, en een groot deel ervan wordt ook gedrukt.

Debora: vrouw en studie
Anna van der Horst trouwt in 1765. Voor veel vrouwen betekent in die tijd een
huwelijk het einde van hun schrijverschap. Maar Van der Horst en haar echtgenoot
Roelfzema krijgen geen kinderen en blijkbaar staan ook huishoudelijke bezigheden
het dichten niet in de weg, want ze blijft publiceren.
Haar tweede bijbelse epos, Debora in vier zangen (1769), verschijnt in haar nieuwe
woonplaats Groningen. Opnieuw voert Van der Horst een vrouwelijke hoofdpersoon
ten tonele. Net als De gevallen van Ruth besluit Van der Horst Debora met een zeer
interessante narede. Wellicht als antwoord op eerdere afwijzende reacties stelt ze
zich nu veel zelfbewuster op. Nadat ze zich in De gevallen van Ruth gericht had tot
‘den bescheiden [= verstandige] lezer’, keert ze zich nu voornamelijk tot haar
seksegenoten, die ze aanspreekt met ‘wyzheidbeminnende Vrouwen’. Van der Horst
prijst hun zin tot borduren, breien, schilderen en muziek, kunsten die in de zeventiende
en achttiende eeuw passend worden geacht voor vrouwen uit hogere standen. Maar
bovenal looft ze hun ‘Letteroefening, of Leerzugt’.10. Ze betoogt dat vrouwen de
mogelijkheid moeten hebben door zelfstudie kennis te vergaren, zoals ze zelf ook
heeft gehad. Net als veel van haar tijdgenoten is ze van mening dat dit echter niet
voor alle vrouwen is weggelegd, en ze werkt het sekseonderscheid meteen weg door
toe te voegen: net als niet voor alle mannen. Je moet er namelijk wel de geestelijke
capaciteit, voldoende financiële middelen, ouders die een dergelijke opvoeding
ondersteunen en voldoende tijd voor hebben. En vooral aan dit laatste ontbreekt het
veel vrouwen. Maar daar hoeven ze zich helemaal niet voor te schamen:
Laat U dit niet steken, Vrouwen, overkropt met de bezigheden, waar mede
een kindervol gezin u omringt. Beklaagt u niet, dat gy u tot de geleerde
oefeningen niet kond afzonderen. Gy voldoet aan de eigenlyke pligten
uwer kunne. De maatschappy trekt voordeel van uwe nutte zorg en juiste
oplettenheid.
Vrouwen die een kinderrijk gezin hebben en zich toeleggen op hun huishouden,
vervullen reeds hun maatschappelijke plicht. In Van der Horsts ogen is dit hun
belangrijkste taak.
Maar er zijn ook vrouwen die wel voldoende tijd kunnen vrijmaken voor studie.
Van der Horst probeert aan de hand van een vijftal punten haar eventuele opponenten
ervan te overtuigen dat vrouwen die aan de minimale voorwaarden voor studie
voldoen, wel de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen. Als eerste argument voert
ze aan dat vrouwen net als mannen van nature begerig zijn om door middel van studie
meer te weten te komen. Bovendien zijn - en dat zijn haar eigen woorden - ‘de
zwakheid der Zinnen en Hartstogten in ene Vrou groter gesteld dan in de Mannen’.
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Deze uitspraak sluit aan bij het gangbare achttiende-eeuwse mensbeeld waarbij men,
zich baserend op de zogenaamde temperamentenleer, er vanuit gaat dat het verstand
van vrouwen van nature doorgaans minder ontwikkeld is en dat ze wispelturiger zijn
dan mannen. Maar deze negatieve aspecten zet Van der Horst heel slim om in haar
voordeel. Want door middel van studie kunnen vrouwen deze zwakheden overwinnen!
Een ander belangrijk punt dat Van der Horst te berde brengt, is dat vrouwen hun
kennis goed kunnen toepassen in de zorg voor het huishouden. Om een deugdzame
huisvrouw te kunnen zijn, en de kinderen goed op te voeden, moet ze wat opsteken
uit boeken. Van der Horst kan zich dan ook niet voorstellen dat er bezwaar tegen
zou zijn als vrouwen dit doen op het moment dat anderen vertier zoeken.
Het vierde aspect dat Van der Horst aanroert is de godsvrucht. Ook die versterk
je juist door middel van studie. Ze beëindigt haar betoog door te verwijzen naar de
vele vrouwen uit de geschiedenis die hen voorgingen in studie. En juist Debora, de
hoofdrolspeelster uit haar epos, is hier een mooi voorbeeld van. Aan haar kan men
zien dat ‘het verkeerd gedagt is, dat de Letteroefeningen ene Vrou dertel, verwaand,
en menschenhatende zoude maken’.
Ook nu vraagt ze weer om commentaar van de lezers. Blijkbaar heeft ze de vorige
keer voornamelijk reacties van mannen ontvangen want ditmaal moedigt ze vooral
vrouwen aan te schrijven. Het is toch

Vooys. Jaargang 15

18
niet aan de mannelijke sekse voorbehouden te beoordelen of iets goed of slecht is?
Vrouwen hebben hiervoor voldoende capaciteiten, maar misschien durven ze niet
zo goed. Haar advies is: ‘overwin die valsche schaamte; en toon dat de Vrouwen zo
min onbekwaam zyn om wel te denken dan de Mannen’.11.
Zoals verwacht verschijnen er inderdaad weer een aantal reacties. Opnieuw
bespreekt Vaderlandsche letteroefeningen (1770, p. 370-371) haar epos. Net als de
vorige keer in dit blad is het commentaar van de (wederom anonieme mannelijke)
recensent toegespitst op de sekse van de auteur; hij wenst dat vrouwen die daartoe
de ‘geschiktheid en gelegenheid’ hebben, door de narede aangespoord worden te
tonen dat zij ‘zo min onbekwaam zijn om wel te denken dan de Mannen’. Daar
twijfelt de recensent dan ook niet aan. Hij is er wel van overtuigd dat we hier van
doen hebben met een slimme vrouw. Maar tegelijkertijd meent hij dat ze beter denkt
dan dicht. Hoewel Van der Horst eerder al bewezen heeft dat ze best kan schrijven,
bleek volgens hem reeds bij De gevallen van Ruth dat ‘een Heldentoon haer zaek
niet is’. En daaraan is met Debora in zijn ogen niets veranderd. De recensent steunt
weliswaar Van der Horsts visie dat bepaalde vrouwen zich moeten kunnen
ontwikkelen, maar een epos vervaardigen, is nog te moeilijk voor ze. Hij staat dus
wel positief tegenover dichtende vrouwen in het algemeen, maar ze moeten niet
proberen een genre te beoefenen dat voor hen te hoog gegrepen is.
De jonge Friese Caroline Coulon (?-?), van wie verschillende
gelegenheidsgedichten zijn overgeleverd, lijkt er heel anders over gedacht te hebben.
Blijkens een in handschrift bewaard gebleven gedicht uit 1769 bewondert ze het
werk van Van der Horst, die ze aanspreekt met ‘Roemwaarde Voedstervrouw der
Duitsche Poëzy’. Haar heldendichten omschrijft ze als ‘grootsche dicht tafreelen, /
Waar in m' in elken trek ziet Hemel wysheid speelen’.12. Blijkbaar zag Coulon Van
der Horst als een navolgenswaardig voorbeeld.
Naar aanleiding van Van der Horsts epen verschijnen er dus uiteenlopende reacties.
Aan de ene kant zijn er mannelijke recensenten die het waarderen dat een vrouw zich
toelegt op de dichtkunst, maar tegelijkertijd het heldendicht toch wat te hoog gegrepen
vinden. Aan de andere kant zijn er dichtende vrouwen die alleen hun bewondering
tonen. De meningen zijn vooralsnog verdeeld.

Godsdienstige inmenging
De reacties die in 1770 verschijnen naar aanleiding van het acht pagina's tellend
vlugschrift De lievde van Jezus en zyne heilsgezanten der Kristenen in het euangelie
zijn totaal anders van toon. Met dit gedicht mengt Van der Horst zich in een
godsdienstig debat tussen de Groningse theologen Frederik Adolf van der Marck en
Theodorus Brunsveld de Blau. Naar aanleiding van hun uiteenlopende mening over
het natuurrecht verschijnt een hele reeks pamfletten, waarin telkens één van beide
mannen gesteund wordt. Aan al deze gedichten wordt niet veel aanstoot genomen.
Alleen op Van der Horsts visie volgen verschillende boze reacties, die allemaal
betrekking hebben op haar sekse. Juist dat lijkt de reden te zijn geweest om negatief
op haar te reageren. Van der Horst is dan ook de enige vrouw die zich over de kwestie
uitlaat.
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Wat stoort de mannen nu zo aan Van der Horsts inmenging? Hoewel in navolging
van Paulus (1 Cor. 14:34) in de zeventiende en achttiende eeuw de gangbare mening
is dat vrouwen zich op godsdienstig gebied niet uit horen te laten, verloopt dat in de
praktijk toch anders. Al vanaf het eind van de zestiende eeuw verschijnen er bundels
van vrouwen met godsdienstige verzen. Dergelijk werk ziet ook volop het licht in
deze periode. De uitgaven worden vaak verdedigd door er op te wijzen dat iedereen,
en daarmee dus ook vrouwen, kan bijdragen aan de verspreiding van Gods woord.13.
Van der Horst doet met haar geschrift eigenlijk iets anders. Ze treedt buiten de
voor vrouwen gestelde grenzen door niet een traditionele godsdienstige visie te
verkondigen, maar zich te mengen in een theologische discussie. Doordat ze haar
eigen persoonlijke geloofsovertuiging verkondigt, krijgt ze meteen te horen dat ze
te ver is gegaan. Maar blijkbaar willen Van der Horsts opponenten haar ook niet met
open vizier tegemoet te treden; hun schimpdichten verschijnen anoniem of onder
een pseudoniem. Een zekere Pietatis ergo benadrukt in zijn weerwoord dat vrouwen
best wel mogen schrijven, maar dan met name over zaken als de liefde. Over religieuze
kwesties horen ze zich echter niet uit te laten: ‘Dit's enkel mannen werk, dees stryd
en Letterkryg / En past geen Vrouwen, neen! madame! deze vyg / Is al te hard om
door een Vrouwen mond gebeten / Te worden; deze stryd, en schelle wapenkreten /
En riepen nooit een Vrouw te vellen haare speer.’ Hij vraagt zich af hoe ze op het
idee geko-
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men is zich in deze zaak te mengen. Dacht ze dat ze op deze manier zich een goede
naam onder de poëten zou kunnen verwerven? Dit wordt haar zeker niet misgund,
maar dan moet ze wel over een ander onderwerp dichten!
Een andere anonieme schimpdichter is nog heel wat rechtlijniger. Raadde de vorige
auteur vrouwen nog aan te schrijven over zaken die dichter bij hun dagelijks leven
staan, deze man adviseert haar te stoppen met dichten en zich meer te richten op haar
eigenlijke taak, het huishouden: ‘Mejuffrouw gy doet best: dat gy u stille hout, / Blyft
binnen uwe deur: wilt trouwe zorge dragen, / En steets een wakker oog: op uwe
huishouding slagen, / Want van een wyze vrouw: zoo wort het huis gebout.’14. Een
vrouw hoort met haar mening en haar dichtwerk niet naar buiten te treden.
Of en hoe Van der Horst op deze aantijgingen reageert, weten we niet. Ze mengt
zich in ieder geval niet meer in godsdienstige twisten, maar blijft wel op ander gebied
publiceren. En daarom wordt ze in de jaren zeventig als één van de eerste vrouwen
uitgenodigd lid te worden van een dichtgenootschap.

Kunstliefde spaart geen vlijt
Op 4 januari 1772 richt een vijftal mannen in Den Haag het dichtgenootschap
‘Kunstliefde spaart geen vlijt’ (verder afgekort tot ‘KSGV’) op. Nadat de Brabantse
Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) op 18 april van datzelfde jaar als eerste
vrouw honorair lid is geworden, volgt op 25 juli Anna van der Horst.15. Dit is de
mogelijkheid voor haar om haar werk voordat het gedrukt wordt, door andere
deskundigen te laten beoordelen. Van der Horst is in haar dankbrief die het bestuur
op 29 augustus ontvangt dan ook heel wat bescheidener dan De Lannoy bij haar
uitverkiezing.16. Ze ervaart haar verkiezing als een eer en laat weten de wetten van
het dichtgenootschap zo goed mogelijk na te komen. Het enige probleem dat ze
voorziet is het verplicht bezoeken van de vergaderingen. Het zal voor haar moeilijk
zijn telkens deze lange reis vanuit Groningen te maken. Uit de notulen blijkt dan ook
dat ze er maar weinig heeft bijgewoond.
Van der Horst schrijft later op haar verkiezing ook een gedicht, dat het genootschap
ontvangt op 12 november 1774. Hierin stelt ze zich opnieuw zeer bescheiden op. Ze
betwijfelt het of haar werk wel voldoet aan de hoge eisen van het genootschap.
Misschien is deze voorzichtigheid haar wel ingegeven door een eerdere ervaring met
het gezelschap. Op 10 januari 1773 legt ze namelijk vier verzen ter beoordeling voor.
Vooral het gedicht ‘De wyzheidlievende vrouw’ is in het kader van mijn onderzoek
van belang.17. Hierin keren thema's terug die we al eerder bij Van der Horst zagen.
Opnieuw betoogt ze - maar nu in dichtvorm - dat vrouwen de mogelijkheid moeten
krijgen te studeren en dat ze daardoor helemaal geen norse en stugge schepsels hoeven
te worden: ‘Haar Geest met denkenskragt bedeeld, / Kiezt nutter Oefening. / De
Wyzheid, die haar Leerlust streelt, / Wekt haar bespiegeling / Om de Opperwyzheid
na te gaan.’ Ze meent dat een vrouw haar kennis dus vooral moet gebruiken om
dichter tot God te komen.
Maar op het door haar ingezonden materiaal lijkt niet positief gereageerd te zijn.
Geen van haar dichtstukken wordt opgenomen in de bundels van het genootschap.
Haar dankdicht aan de bestuurders ondergaat hetzelfde lot. De notulen melden: ‘het
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fraaie Dichtstuk [wordt] om meer dan eene reden, niet in den bundel van 't
genootschap [...] geplaatst’. Wat die redenen precies zijn, wordt jammer genoeg niet
vermeld.
Al met al lijkt het contact van Van der Horst met het dichtgenootschap op een laag
pitje te hebben gestaan. Hoewel ze sinds haar verkiezing trots op haar uitgaven
vermeldt dat ze lid is van ‘KSGV’, heeft het verder weinig impact gehad. Geen van
haar gedichten wordt goed genoeg bevonden om een plaatsje te krijgen in één van
de uitgaven van het genootschap, terwijl werk van veel andere vrouwelijke leden
wel afgedrukt wordt. Toch blijft ze tot haar dood lid. Op 11 juni stuurt haar echtgenoot
Pieter Roelfzema een voorgedrukte brief naar de secretaris van het dichtgenootschap,
waarin hij meedeelt dat Van der Horst na een kort doch hevig ziekbed is overleden.

Tot besluit
Anna van der Horst heeft een breed oeuvre nagelaten, waaraan we haar visie op het
vrouwelijk dichterschap en haar drang tot zelfontwikkeling kunnen aflezen. Op een
deel van haar werk verschijnen reacties van tijdgenoten, waardoor we ook leren hoe
die met haar visie omgingen. Nadat Van der Horst zich in een godsdienstige discussie
gemengd had, ver-
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schenen er furieuze reacties: hoe durft een vrouw zich uit te laten over dergelijke
zaken. Van der Horst kan zich maar beter bezighouden met huiselijke taken, het
terrein van de vrouw! Maar uit de reacties op haar vlammende betogen die betrekking
hebben op de mogelijkheden voor vrouwen tot studie blijkt dat haar (mannelijke)
tijdgenoten minder star zijn dan we misschien zouden verwachten. Hoewel ze vinden
dat dichteressen niet meteen de moeilijkste genres moeten beoefenen, stemmen ze
met Van der Horst in dat (bepaalde) vrouwen zeker de kans moeten krijgen zich op
intellectueel gebied te ontwikkelen.
Annelies de Jeu is werkzaam als aio bij de afdeling historische letterkunde
van de vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde van de Universiteit
Utrecht. Zij doet onderzoek naar de positie van dichtende vrouwen in de
Noordelijke Nederlanden (1600-1750).
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Eindnoten:
1. Ik bedank Lia van Gemert voor haar commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
2 Zie voor het zeventiende-eeuwse debat Spies 1986.
3. Van der Horst spreekt zelf over het begin van haar dichterschap in: A. van der Horst, De gevallen
van Ruth. Enkhuizen 1764, fol. v en p. 152 en in een lofdicht in E. Wolff, geb. Bekker,
Bespiegelingen over den staat der rechtheid, dichtmatig voorgesteld. Hoorn 1765, fol. [xv].
4. A. van der Horst, De duur verkreegene en veel bestreedene waarheeden voorgestelt in vragen
en tegenwerpingen wordt bewaard in de Provinciale bibliotheek van Friesland, signatuur Hs
318.
5. Zie hiervoor ook Van Gemert 1995.
6. Van der Horst 1764, p. 156.
7. Van der Horst 1764, p. 153, 155, cursivering van haar.
Dergelijke uitspraken waarin vrouwen de beperkingen van hun sekse overstijgen, zijn een topos
in de zeventiende en achttiende eeuw.
8. Van der Horst 1764, p. 156-157.
9. E. Wolff, geb. Bekker, Eenzame nachtgedachten, over den slaap en den dood. Hoorn 1765, p.
59-75, hier achtereenvolgens 59, 62 en 75. Overigens schreef Van der Horst voor deze bundel
een lofdicht, net als voor Bekkers Bespiegelingen over den staat der rechtheid (1765).
10. Respectievelijk Van der Horst 1764, p. 150 en Van der Horst, Debora in vier zangen. Groningen
1769, fol. L.
11. De citaten zijn achtereenvolgens afkomstig uit Van der Horst 1769, fol. L2-[L2v], [L3], [Mv]
en [M4v].
12. Het gedicht bevindt zich in het stadsarchief van Leeuwarden, signatuur G 98.
13. Zie voor deze kwestie ook Schenkeveld-van der Dussen 1994.
14. Achtereenvolgens Pietatis ergo, Waarschouwinge van Phoebus wegen aan mejuffrouw A***
van der H****. [Z.p] [z.j.], p. 5 en [anoniem], De Enkhuisder wonderboom of de speelende
lierman voor een zeker juffrouw. [Z.p.] [z.j.], p. 8.
15. Anna van der Horst wordt honorair lid zonder contributie. Gewoonlijk betalen honoraire leden
dubbele contributie (Singeling 1991, p. 82, 310). Voor informatie over Van der Horst binnen
het dichtgenootschap maakte ik gebruik van het archief van ‘KSGV’, inventarisnummers: 2
notulen 10-1-1773, 3 notulen 23-12-1774, 32, 45, 93 naamlijst der leden fol. [42], 103 en 187
fol. 147.
16. De Lannoy bekritiseerde bijvoorbeeld meteen al de wetten van het gezelschap. Zie hiervoor
Van Oostrum 1995, p. 307-309..
17. Hoewel het gedicht niet ondertekend is en de notulen spreken van ‘De wijsheidminnende vrouw’,
kunnen we concluderen aan de hand van een vergelijking met het handschrift van een brief van
Van der Horst, dat zij de auteur ervan moet zijn.
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De zonden van de lezer (2): Luiheid
Jan Vorstenbosch
Luiheid als een ondeugd afschilderen is een tikkeltje moeilijker geworden sinds een
minister met een zacht contra-stemmetje over ‘onthaasting’ is gaan zingen in het
slavenkoor dat nu al drie jaar lang ‘Werk, werk, werk’ buldert. De 120 beats p.m.
gabberhouse die uit het oortelefoontje van het meisje naast me dreunen, voeren het
tempo nog wat op. Ook dansen is werken geworden. Hakken en zagen. Ik staak mijn
poging maar om De trein der traagheid van Johan Daisne te lezen, op zoek naar iets
dieps over literatuur en luiheid. De lust bekruipt me om tegen alle voornemens in de
Lof van de Luiheid te gaan verkondigen, zoals de eerwaarde Leclercq al deed in
1966 - toen nog niemand dacht over een 24-uurs economie - in een ‘Eloge de la
paresse’. ‘De mens van tegenwoordig schaamt zich om niets te doen en hij heeft
ongelijk, want het gaat erom die vorm van werkeloosheid te vinden die elke
nutteloosheid vlucht en ons in staat stelt de diepste regionen van de ziel wéér te
vinden.’ Leclercq bedoelt natuurlijk met ‘die vorm van werkeloosheid’ de religieuze
contemplatie. Maar de kunst, aldus Michaël Zeeman in God zij met ons (1997), is
een aantrekkelijker, creatieve manier om de hang naar zin en metafysica te bevredigen.
De lezer die de literaire kunst geniet, geeft zich op haar manier over aan een
scheppende vorm van werkloosheid. Wat zonde dus? Leve de luiheid van de lezer.
Maar dat klinkt me allemaal te mooi en te diep. Lezers zijn wel degelijk notoire
luiaards in een meer platvloerse zin. Laten we de zaak eens met een ergonomisch
oog bekijken. Dat zit, ligt, hangt in stoel of bed, zonder veel andere spieren te bewegen
dan oogspieren en met enige regelmaat de vingerspieren, bij bepaalde categorieën
van literatuur wellicht nog één andere spiergroep - een fenomeen dat echter nog
uitgebreide aandacht zal krijgen, wanneer ik het over een andere zonde zal hebben.
Gontsjarovs Oblomow is de favoriete roman van menig lezer en dat is geen toeval.
De sympathieke dikzak ligt grote delen van de dag in zijn bed en kan zich er maar
niet toe zetten om iets aan te vatten. Vaak ook zijn fanatieke lezers sporthaters.
Beweging is immers een overbodige concessie aan ons lichamelijke bestaan. De
lezer celebreert het cerebrale. Hij heeft genoeg aan zijn hersens, die het rijk van de
mogelijkheden ontsluiten, terwijl de jogger de tredmolen van het bestaan herhaalt om er weer ‘tegen aan te kunnen’. Lang voordat er computers waren, bood de
literatuur al onbeperkte toegang tot ‘virtual realities’. Een goed reisverhaal is beter
dan een slopende trip en een stuk goedkoper. Met een boek in de hand...
Lezers zijn ook notoire luiaards als we ze met een economisch oog bekijken. Waar
gelezen wordt, wordt immers niet gewerkt en waar niet gewerkt wordt, wordt veel
gelezen. De boeken van Jane Austen worden grotendeels bevolkt door jonge dames
met zeeën van tijd die in afwachting van een goede partij de ene roman na de andere
verslinden. Boeken zijn de brandstof van de verbeelding, die vooral het vrouwelijk
deel van de negentiende-eeuwse nietsdoende klasse op de been houdt. Wij hebben
geen nietsdoende klasse meer, alleen langdurig werklozen en die staan niet bekend
om hun veellezerij. Maar het zijn nog steeds de vrouwen die het meest lezen, en de
mannen
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die het meest werken. En denk niet dat de onproductiviteit van de lezer alleen geldt
voor hen die geacht worden met hun handen te werken. Zelfs voor docenten en
studenten literatuur geldt dat de maatschappij verwacht dat ze teksten produceren en
niet alleen consumeren. En waar gelezen wordt, wordt niet geschreven. Voor een
jaarverslag met gelezen boeken kopen we niks, zeker geen prestige, ook al zijn in
de regel de dingen al veel beter gezegd en veel origineler. Publicaties moeten we
hebben. Wie schrijft die blijft. De grootste verleiding voor iemand die geacht wordt
een proefschrift te schrijven, is te gaan lezen en te blijven lezen. En erin te blijven:
requiescat in pace libris.
Maar de meest opvallende vorm van luiheid van de lezer is toch de existentiële.
De lezer is te lui om zelf te leven, te beslissen of te kiezen. Het ideaal van de lezer
is dat de roman hem een ander leven laat zien (Madame Bovary) of zijn eigen leven
op een andere manier (Het Bureau), zodat hij of zij gelouterd door de leeservaring
zich verzoent met het lot. Hoe troosteloos en spanningsloos ook het eigen bestaan,
het is gezien en opgeschreven. Het lezen maakt het nemen van eigen initiatief
onwaarschijnlijk. Het helpt de lezer aan een contemplatieve of ironische houding
tegenover zichzelf en anderen, en ironie is de dood van de daad. De belezene begeeft
zich in talloze werelden die hij even zo gemakkelijk achter zich kan laten. Met behulp
van de literatuur legt hij een museum van bestaansvormen, dilemma's en levenslopen
aan en ondertussen gaat het eigen leven voorbij. Literatuur is opium voor de
kleinburgerlijke intellectueel. Er wordt dan wel veel geschreven over de betekenis
van literatuur voor ons morele leven, maar die betekenis lijkt toch vooral te liggen
in het op de keper beschouwd vrijblijvend genieten van de worsteling van fictieve
personen. De achttiende-eeuwse Engelse filosoof Hume wees al op de paradox dat
wij oprecht kunnen genieten van een tragisch toneelstuk. Hij verklaart dit voor een
belangrijk deel uit het feit dat we ons onbewust gelukkig prijzen dat we zelf niet
hoeven te kiezen. (Wetenschappelijk interessante vraag: hebben de tranen die mensen
huilen bij een boek dezelfde endocrinische samenstelling als die ze huilen bij ‘eigen
verdriet’). Kortom, de lezer is te lui om zijn eigen bestaan te leiden.
Nog een paradox. De schrijver die des lezers luiheid niet begrijpt. Beatrijs Ritsema
reageert in een NRC-column op uitspraken van de vrouw van de schrijver Voskuil.
Die had in een TV-interview als levensideaal ‘het samen gezellig thuis zitten’
aangeprezen. Ritsema kan daar niet bij. Voor haar zijn ‘haast, het druk hebben en
hard werken allemaal verschijningsvormen van hetzelfde: iets van het leven maken
en al doende erin opgaan. Er is geen betere manier om de horror vacui op afstand te
houden’. Want wat moet je de hele dag doen als er niets te doen is? ‘Een bodemloze
leegte staart je aan, wanneer de bedden zijn opgemaakt en de ontbijtspulletjes
afgewassen.’ Hoezo bodemloze leegte? Het derde deel (weer 1000 pagina's) is net
uit.
De luiheid van de lezer lijkt me hiermee driewerf beargumenteerd. Maar zoals ik
eens ergens heb gelezen, luiheid mag dan een ondeugd zijn, het is er wel een die
iemand voor vele andere ondeugden behoedt.
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Cyberpunk: de sciencefiction van het heden
Paula Koopmans
Sciencefiction is meer dan amusement met puntige oren en reusachtige
ruimteschepen. In het subgenre van de cyberpunk proberen auteurs
serieus in te gaan op de toekomstperspectieven van de aarde en haar
bewoners. Paula Koopmans laat alle ins en outs van cyberpunk zien.
Sciencefiction wordt in de wereld van de letterkunde nauwelijks serieus genomen.
Bijna bij voorbaat wordt het lezen van boeken die tot dit genre behoren afgedaan als
een wellicht plezierig, maar weinig verheffend tijdverdrijf. Sciencefiction lijkt zich
op de literaire ladder net een paar treedjes boven de bouquetreeks te bevinden.
Vreemd, want sciencefiction houdt zich bezig met een van de belangrijkste thema's
van deze tijd: de toekomst van de mensheid en de rol van de wetenschap hierin.
Natuurlijk is niet alle sciencefiction van hoog niveau, net zoals niet alle gedichten
of tragedies van hoog niveau zijn, maar door de jaren heen zijn er veel
sciencefictionauteurs geweest die de lezer, door hun visie op de toekomst te
beschrijven, een dieper inzicht in de menselijke natuur hebben kunnen geven.
De laatste jaren heeft zich binnen de sciencefiction een aantal interessante
ontwikkelingen voorgedaan. De opkomst van cyberpunk is er een van. Dit subgenre
van de sciencefiction ontstond in het begin van de jaren tachtig. Hoewel het binnen
de wereld van de sciencefiction een schok teweeg bracht, is het subgenre bij het grote
publiek nog onbekend. Jammer, want het is een vorm van sciencefiction, die bij
uitstek is toegesneden op deze tijd. Het behandelt enkele zeer actuele thema's, zoals
informatisering en de invloed van technologie op de menselijke identiteit. Cyberpunk
verdient meer aandacht dan het krijgt, vandaar dit artikel.

Wat is cyberpunk?
Cyberpunk was oorspronkelijk de titel van een kort verhaal, dat in 1983 werd
gepubliceerd in het blad Amazing Stories1.. Het woord cyberpunk is een samenvoeging
van cybernetica, dit wil zeggen de leer der informatie- en besturingssystemen, en
punk. De cybernetica omhelst onder andere de informatica, maar bijvoorbeeld ook
de studie van besturingsmechanismen voor kunstmatige lichaamsonderdelen. De
term kreeg algemene bekendheid toen Gardner Dozois, redacteur van Isaac Asimov's
Science Fiction Magazine, hem gebruikte als typering voor het werk van een aantal
sciencefictionauteurs, dat qua stijl en thematiek sterke overeenkomsten vertoonde.
Deze schrijvers, onder wie Bruce Sterling, William Gibson en Pat Cardigan,
combineerden belangstelling voor de informatica en de computer als nieuw medium
met een rebelse houding tegenover zowel de conventies van sciencefiction als de
samenleving in het algemeen.
Cyberpunkauteurs proberen in hun romans te onderzoeken hoe de computer, maar
ook andere nieuwe ontwikkelingen als genetische manipulatie, virtual reality en het
implanteren van kunstmatige lichaamsonderdelen de menselijke identiteit zullen
beïnvloeden. Verder gaat cyberpunk in op de vraag hoe de machtsstructuren in de
wereld zullen veranderen onder invloed van de globalisering en de opkomst van
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multinationale bedrijven. Zal de mens in de huidige vorm blijven bestaan of worden
we cyborgs, cybernetische organismen, een soort mengvorm tussen mens en machine?
Bestaat er nog zoiets als ‘werkelijkheid’ als deze door de computer kan worden
nagebootst? Hebben we nog een lichaam nodig als we ons leven in virtual reality
kunnen doorbrengen?
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Illustratie uit Digital Web, a sourcebook for Mage: The Ascencion

Zullen steden samengroeien tot enorme urbane zones waarin kapitalisme en misdaad
hoogtij vieren?
Een van de romans die op deze vragen een antwoord probeert te vinden is William
Gibsons roman Neuromancer2.. Dit boek wordt over het algemeen als het startpunt
van de cyberpunkbeweging gezien. De roman beschrijft het leven op aarde aan het
begin van de volgende eeuw. Het lijkt er allemaal niet beter op geworden in de
toekomst: de wereld wordt gedomineerd door multinationals, steden zijn
samengegroeid en verworden tot broeiplaatsen voor misdaad, drugsgebruik en
nutteloos geweld, een mens is zoveel waard als de som van zijn donororganen en
een gedeelte van de mensheid bestaat behalve uit vlees en bloed ook uit mechanische
of digitale onderdelen. Gibsons grimmige toekomstvisie sloeg in de Verenigde Staten
goed aan. Neuromancer werd een bestseller en kreeg enkele prestigieuze
onderscheidingen voor sciencefictionproza, zoals de Hugo, Nebula en Philip K. Dick
Awards. Door sciencefictioncritici, zoals Istvan Csicsery-Ronay jr. en Claire Sponsler
wordt Neuromancer gezien als een van de beste romans die de cyberpunkstroming
heeft voortgebracht. Het boek is dan ook bij uitstek geschikt om te illustreren wat
cyberpunk nu precies inhoudt.
Voor de beschrijving van cyberpunk is het handig de term in drie componenten
op te splitsen. Het eerste, meest in het oog springende aspect van cyberpunk is het
toekomstbeeld dat in de romans wordt gepresenteerd. Alle cyberpunkauteurs baseren
hun visie op in de huidige samenleving aanwezige trends. De tweede component is
de thematiek. Cyberpunk onderscheidt zich van andere sciencefiction door de thema's
die in de boeken worden behandeld en vooral door de ideologie van waaruit deze
thema's worden bekeken. In de derde plaats kunnen er in cyberpunk enige
stijlkenmerken worden aangewezen, hoewel deze per auteur nogal kunnen verschillen.

Toekomstbeeld
Een cyberpunkroman speelt zich over het algemeen af op aarde en in de zeer nabije
toekomst. In tegenstelling tot zogenaamde space opera's als Star Trek, Star Wars en
Dr. Who komen er geen buitenaardse wezens, ruimtegevechten of tijdmachines in
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voor. Cyberpunkauteurs gebruiken de huidige samenleving als inspiratiebron voor
het scheppen van hun fictieve wereld. Zij proberen naar aanleiding van ontwikkelingen
die op dit moment gaande zijn, zoals een zich in sneltreinvaart ontwikkelende
computer-technologie en een verharding van de samenleving, een geloofwaardig
toekomstbeeld te creëren. Vaak krijgt de lezer het gevoel dat de wereld van de
cyberpunkromans al bestaat. Het heden is bezig het toekomstbeeld in te halen.
Een mooi voorbeeld daarvan is cyberspace. Dit concept werd door William Gibson
bedacht, toen hij

Vooys. Jaargang 15

26
een aantal jongeren in een speelhal een videospel zag spelen. Zij gingen zo in hun
videospel op dat het leek of zij zich in een aparte werkelijkheid bevonden. Het leek
Gibson dan ook niet onwaarschijnlijk dat de computer ooit een eigen realiteit voort
zou gaan brengen.3. In Neuromancer wordt cyberspace, ook wel de matrix genoemd,
beschreven als ‘A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate
operators, in every nation, by children being taught mathematical concepts... A
graphic representation of data abstracted from the banks of every computer in the
human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the nonspace of the
mind, clusters and constellation ranged like data.’ (p. 51) In Gibsons roman kan de
mens door middel van een schedelplug rechtstreeks in contract treden met de
computer. Het computergeheugen zendt informatie naar de hersenen en prikkelt de
zintuigen, zodat de gebruikers van cyberspace het gevoel krijgen zich in een andere
werkelijkheid te bevinden. Zover is de technologie tot op heden nog niet gevorderd,
maar een begrip als virtual reality - een uitvinding die op het moment dat
Neuromancer werd gepubliceerd nog in de kinderschoenen stond - is inmiddels
behoorlijk ingeburgerd. Ironisch detail is dat Gibson, de bedenker van cyberspace,
nauwelijks verstand had van computers. Neuromancer werd nog op een ‘ouderwetse’
schrijfmachine geschreven. In Gibsons fantasie was de computer een mystieke,
complexe, ongrijpbare machine met ongekende mogelijkheden, een soort metafoor
voor de menselijke geest. Toen Gibson jaren na het schrijven van Neuromancer
eindelijk zijn eerste personal computer aanschafte, vond hij het maar een lawaaiig
ding, waarvan de mystiek in de praktijk wat tegenviel.5.
Het toekomstbeeld van cyberpunk is niet alleen gebaseerd op de technologische
vooruitgang, maar ook op maatschappelijke veranderingen. Globalisering is er daar
een van. De wereld is de laatste decennia steeds kleiner geworden. Reizen gaat sneller.
Studenten uit Tokyo kunnen via de computer communiceren met andere studenten
waar ook ter wereld. McDonalds opent vestigingen in Amsterdam, Londen en Moskou.
Culturen raken meer en meer vermengd. In cyberpunk hebben de megacorporations
(multinationale bedrijven) de macht van de regeringen overgenomen. Nationaliteit
is van ondergeschikt belang. Wereldculturen hebben zich met elkaar vermengd. In
cyberpunk is het daarom het bedrijf waarvoor je werkt, dat telt. Megacorporations
fungeren vaak als de slechteriken in cyberpunkboeken. Zij symboliseren een
machtsstructuur waarin het individu slechts een productiefactor is. De
megacorporations beheersen de economie en de media. Hun macht is bijna absoluut.
In de wereld van cyberpunk wordt macht niet zozeer vertegenwoordigd door geld
maar door kennis: Information is power. Dit geeft het individu de mogelijkheid om,
door handig gebruik te maken van de kwetsbaarheid van de computersystemen waarin
deze informatie is opgeslagen, zijn invloed te doen gelden. Case, de hoofdpersoon
in Neuromancer, is zo'n individu. Hij verdient zijn brood als console cowboy, iemand
die zich in cyberspace begeeft om daar tegen betaling gegevens te stelen of te
wijzigen. De plots van cyberpunk draaien vaak om de rebellie van het individu tegen
het ‘systeem’. Dit is een van de aspecten die cyberpunk verbindt met de punkbeweging
van de jaren tachtig. Een andere overeenkomst met de punkbeweging is het negatieve
wereldbeeld dat uit cyberpunkromans naar voren komt. Geweld, corruptie en misdaad
tieren welig in het veelal stedelijke decor waarin de verhalen zich afspelen. Vaak
zijn bestaande steden samengeklonterd tot een gigantische metropool. In Gibsons
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roman beslaat de Sprawl, een urbaan conglomeraat, een groot gedeelte van de huidige
Verenigde Staten. De stedelijke zones in cyberpunkverhalen zijn vervallen, maar
kleurrijk. Het leven is er gevaarlijk en hectisch. Gibson beschrijft Night City, een
van Case's werkgebieden, als ‘a deranged experiment in Social Darwinism, designed
by a bored researcher who kept one thumb permanently on the fast-forward button.’
(p. 7). Case heeft zo z'n ideeën over wat het doel van dit experiment zou kunnen zijn:
‘There were countless theories explaining why Chiba City tolerated the Ninsei enclave,
but Case tended toward the idea that the Yakuza might be preserving the place as a
kind of historical park, a reminder of humble origins. But he also saw a certain sense
in the notion that burgeoning technologies require outlaw zones, that Night City
wasn't there for its inhabitants, but as a deliberately unsupervised playground for
technology itself.’ (p. 11). Uit dit fragment spreekt een duidelijk cynisme ten aanzien
van de positie van het individu in een op technologie geënte samenleving. De
technologie lijkt niet langer in dienst van de mens te staan, maar andersom.
Een ander element van cyberpunk dat uit het bovenstaande citaat naar voren komt,
is het internationale karakter van cyberpunk. Dit hangt samen met het globalisme
dat door het subgenre voorspeld
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wordt. De invloed van andere culturen, met name de Japanse, is in de romans dan
ook goed merkbaar. Leenwoorden als sarariman en street samourai zijn opgenomen
in het stedelijke dialect. De shuriken (Japanse werp-ster) heeft voor de hoofdpersoon
van Neuromancer zelfs een soort symbolische functie: ‘The shuriken had always
fascinated him, steel stars with knife-sharp points. Some were chromed, others black,
others treated with a rainbow surface like oil on water. But the chrome stars held his
gaze. [...] They caught the street's neon ans twisted it, and it came to Case that these
were the stars under which he voyaged, his destiny spelled out in a constellation of
cheap chrome.’ (p. 11-12) Het is niet verwonderlijk dat juist Japan een inspiratiebron
is voor veel schrijvers van cyberpunk. Het land heeft de laatste decennia een
explosieve economische en technologische groei doorgemaakt en is tot de grote
industriële mogendheden gaan behoren. Het spanningsveld tussen de traditionele
cultuur en de door de wetenschappelijke vooruitgang voortgebrachte technocultuur
is in Japan duidelijk voelbaar. Daarom zien cyberpunkauteurs de Japanse cultuur als
een perfecte metafoor voor de invloed van de technologie op de samenleving.

Thematiek
Het belangrijkste thema van cyberpunk is de invloed van technologische vooruitgang
op de menselijke identiteit. Nu is dat op zich niet uniek; veel sciencefiction draait
om dit gegeven. Het belang van cyberpunk schuilt in de invalshoek van waaruit dit
thema wordt bezien: beschouwt men de toekomst vanuit een utopisch of vanuit een
dystopisch perspectief? En wat wordt het meest benadrukt: de positie van de mens
of de machine? Andere belangrijke thema's binnen het genre zijn het menselijk
lichaam en de waarden die hieraan verbonden worden, de machine als ideaal, de
crisis van de menselijke identiteit, de machine als lustobject en de verhouding tot de
werkelijkheid.
In traditionele sciencefiction kan de wijze waarop technologie als thema behandeld
wordt in twee basisgroepen worden ingedeeld. De eerste is de utopische behandeling.
Bij deze soort wordt uitgegaan van de positieve invloed die technologie op de
menselijke soort kan hebben. Technologie is een hulpmiddel, een welkome uitbreiding
van de menselijke vermogens. De veronderstelling is dat het de mens is die de
technologie controleert, en niet andersom. Dystopische sciencefiction richt zich juist
op de negatieve invloed van wetenschappelijke vooruitgang op de mens. Aan de
basis van deze aanpak liggen twee diepgewortelde angsten. De eerste is dat de mens
door het gebruik van technologie zal corrumperen, zijn menselijkheid zal verliezen
en steeds meer een machine zal worden. De tweede angst, het zogenaamde
Frankenstein-principe5., is dat de mens, net als Mary Shelleys Dr. Frankenstein, door
technologische experimenten krachten in het leven zal roepen die hij niet kan
beheersen en die zich uiteindelijk tegen hem zullen keren.
Cyberpunk kiest niet duidelijk voor een van de twee perspectieven: het heeft zowel
utopische als dystopische aspecten en neemt een ambivalente houding aan ten opzichte
van de technologische ontwikkeling. Aan de ene kant lijken cyberpunkauteurs zich
ervan bewust dat de menselijke identiteit door een steeds verdergaande vermenging
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tussen mens en machine ingrijpend zal veranderen. Aan de andere kant presenteren
zij de technologie als de (wellicht) enige manier om de mensheid een hernieuwde
identiteit te geven. De mens zal door cybernetische lichaamsonderdelen en
geïmplanteerde computerchips steeds meer op een machine gaan lijken. De essentie
van de menselijkheid: het vermogen tot logisch denken gecombineerd met een door
emoties veroorzaakte irrationaliteit, zou in dit proces verloren kunnen raken.
Belangrijk bij dit onderscheid is het spanningsveld tussen de mens en de machine.
De vrouwelijke hoofdpersoon in Neuromancer, de huurlinge Molly Millions, is
behept met digitale ooglenzen die haar gezichtsvermogen vergroten en haar bovendien
van informatie als tijd en datum voorzien. Verder verbergen haar rode vingernagels
een set stiletto's die naar keuze in- of uitgetrokken kunnen worden. Molly is een
mens die opereert met de effectiviteit en emotieloosheid van een machine; in feite
is ze beide. De machine, die in cyberpunkromans als Neuromancer een soort
zelfbewustzijn verwerft, wordt steeds menselijker. Het plot van Neuromancer wordt
voor een deel voortgestuwd door een kunstmatige intelligentie die de hoofdpersonen
manipuleert teneinde in de matrix tot volledig zelfbewustzijn te komen. In Count
Zero6., het vervolg op Neuromancer, worden kunstobjecten verhandeld die door een
kunstmatige intelligentie zijn vervaardigd. De computer betreedt
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hiermee het domein van de creativiteit, een domein dat voorheen alleen aan de mens
toebehoorde.
Het unieke van cyberpunk is dat deze verschuivende grens tussen mens en machine
niet noodzakelijkerwijs als negatief wordt ervaren, maar als een onontkoombaar
gevolg van de ontwikkeling. De mens zal in de toekomst niet langer de baas over de
techniek zijn. Er zal eerder sprake zijn van een wisselwerking tussen de twee. Nieuwe
snufjes als genetische manipulatie en digitale protheses zijn niet zozeer uitbreidingen
van het menselijke lichaam maar maken er letterlijk deel van uit. Het menselijk
lichaam is niet langer autonoom; het is vermengd met een door de mens geschapen,
maar in essentie vreemde, entiteit. Cyberpunk gaat op een pragmatische wijze met
dit in feite beangstigende concept om. Het voorziet de lezer niet van een stabiele
morele basis van waaruit de interactie tussen mens en machine kan worden bezien.
Auteurs als Gibson zijn zich bewust van het feit dat traditionele ideeën over
‘menselijkheid’ moeten worden herzien als de techniek zich blijft ontwikkelen op
de wijze zoals die door hen wordt voorzien. Het zal de technologie zijn die invulling
geeft aan deze vernieuwde definitie van menselijkheid.
De processen die betrokken zijn bij de vorming van het ‘traditionele’ mensbeeld
worden aan een onderzoek onderworpen. Gedeeltelijk gebeurt dit doordat cyberpunk
een nieuw licht werpt op de rol die het menselijk lichaam hierin speelt. Het lichaam
als concept speelt vaak een rol in sciencefiction, omdat het nauw verbonden is met
het beeld dat men van de menselijke identiteit heeft. Het lichaam is vaak bepalend
voor wat wel en niet menselijk is. In menig sciencefictionboek wordt het verschil
tussen het menselijke en het niet-menselijke beschreven in termen van lichaamsvorm.
Het binnendringen of het veranderen van het menselijk lichaam wordt vaak gebruikt
als een symbool voor de invasie van het vreemde, het niet-menselijke. In veel
sciencefiction romans wordt dit ‘binnendringen’ als een hulpmiddel gebruikt om te
bepalen waar de grens ligt tussen het menselijke en het niet-menselijke, het vreemde.
Een voorbeeld daarvan is de film Alien, waarin een buitenaardse levensvorm het
menselijk lichaam gebruikt om zich voort te planten. Het is opvallend dat de invasie
van het vreemde bijna zonder uitzondering als negatief wordt ervaren.
De mensen in cyberpunkromans verkeren vaak in een crisis; dit is nauw verbonden
met het ideaalbeeld dat er van de machine bestaat. Cyberpunk plaatst de identiteit
van het individu in een penibele positie doordat het menselijke en het vreemde, de
mens en de machine, in feite een zijn. De spiegelende ooglenzen van Molly Millions
in Neuromancer zijn niet zozeer hulpmiddelen, maar lichaamsonderdelen. Het
menselijk lichaam is niet langer autonoom. De mens lijkt een cybernetisch organisme
te zijn geworden. Cyberpunkauteurs pogen het verband tussen lichaamsvorm en
menselijke identiteit los te koppelen. In de meeste sciencefiction is deze band juist
zeer sterk. Vaak worden machinale, niet-menselijke levensvormen (zoals androides
en robots) binnen de fictieve wereld van sciencefictionboeken alleen als acceptabel
gezien als zij de kwaliteit van de menselijke levensvorm kunnen benaderen. De
machine moet emoties kunnen hebben, pijn kunnen voelen, medeleven kunnen tonen.
Kan een machinale levensvorm dit niet, dan wordt dit als bedreigend ervaren. Deze
gedachte is gestoeld op de veronderstelling dat de mens staat voor positieve
eigenschappen als gevoel, emotie, warmte. De machine roept een ander beeld op:
koel, emotieloos, berekenend.
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In Neuromancer wordt deze visie op zijn kop gezet. In Gibsons boek is het vaak
de Mens die niet aan de standaard van de Machine kan voldoen. De machine staat
voor eenvoud, rationaliteit, functionaliteit en - in de vorm van cyberspace - zelfs
voor spiritualiteit. Cyberspace staat voor ontlichaamde euforie. Voor Case heeft het
leven in de gesimuleerde werkelijkheid van cyberspace zelfs meer betekenis dan het
fysieke leven in de externe werkelijkheid. Cyberspace is niet alleen zijn broodwinning
(hij is een professionele hacker), maar ook het enige wat zijn leven enige meerwaarde
geeft.
Case ontleent zijn gehele identiteit aan het vermogen om zich in de matrix te
begeven. Als hij na een onverstandige zet van dit vermogen wordt beroofd, verliest
hij zijn gevoel van eigenwaarde. Gibson gebruikt bijbelse beeldspraak om het
ingrijpende karakter van dit verlies weer te geven: ‘The damage was minute, subtle,
and utterly effective. For Case, who'd lived for the bodiless exultation of cyberspace,
it was the Fall.’ (p. 6) Door de matrix te beschrijven als een verloren paradijs
benadrukt Gibson de spirituele waarde die het verblijf in cyberspace voor de
hoofdpersoon heeft. Ruth Curl merkt op dat de letterlijke vertaling van het Latijnse
woord matrix, ‘baarmoeder’ is.7. Deze term is gezien de verhaallijn van Neuromancer
goed gekozen. Voor Case betekent cyberspace troost, bescherming. Zijn ver-
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broken connectie met de matrix is als een doorgeknipte navelstreng; hij brengt
nachtenlang door in foetushouding, gelegen op een schuimrubberen matje, dromend
van zijn computer. De technologie verschaft hem de warmte die hij niet langer bij
de mens kan vinden. Toch kan de technologie ook een moeder die haar eigen kinderen
verslindt zijn; de twee kunstmatige intelligenties die in Neuromancer tot
zelfbewustzijn proberen te komen, maken op wrede wijze misbruik van de mens om
hun doel te verwezenlijken. Zo trachten zij Case te manipuleren door hem in
cyberspace visioenen van zijn overleden ex-vriendin Linda Lee te bezorgen.
Vaak staat de mens in cyberpunk voor lichamelijke en geestelijke imperfectie. Het
boek is gevuld met referenties aan weerzin opwekkende lichamelijke processen zoals
zweten, urineren en bloeden. Het lichaam wordt door de hoofdpersonen in
Neuromancer gezien als ‘vlees’, als een sterfelijk en nutteloos omhulsel. Zij leven
voor de intieme verbinding met de computer in cyberspace en zien hun lichaam
daarbij slechts als hinderlijke bagage: ‘In the bars [Case had] frequented as a cowboy
hotshot, the elite stance involved a certain relaxed contempt for the flesh. The body
was meat.’ (p. 6)
Ook andere zaken die menselijkheid zouden kunnen definiëren, zoals emotie en
warmte, staan in de gewelddadige, emotieloze cyberpunk-samenleving onder druk.
In het door Gibson beschreven technogetto Chiba City is sprake van een verregaande
individualisering. Menselijke contacten blijven beperkt tot zakelijke of oppervlakkige
seksuele relaties. Het is ironisch dat, hoewel de mensheid door middel van een
uitgebreid informatienetwerk met elkaar verbonden is, het individu zich in een
isolement bevindt. Zelfs de naam van de hoofdpersoon, Case (‘Geval’), duidt op een
soort onbepaaldheid, een gebrek aan individuele waarde. Individuen zijn onderling
inwisselbaar. Men kan de eigen identiteit niet langer spiegelen aan anderen. Het gat
dat dit gebrek aan menselijke warmte achterlaat, wordt opgevuld door drugs of door
de extase van cyberspace.
Het thema van de lichamelijke imperfectie blijkt ook uit de telkens terugkerende
boodschap dat het lichaam niet meer is dan een verzameling van organische delen.
Ogen, benen, hersenen, alles zal ooit zonder al te veel problemen door mechanische
onderdelen kunnen worden vervangen. Menselijke emoties zijn chemische reacties
die door adrenaline, feromonen en endorfine kunnen worden nagebootst. Het
personage Dixie-Flatline in Neuromancer is een chip met daarop een door de computer
gegenereerde persoonlijkheidsreconstructie van een reeds overleden computerexpert.
Omdat zijn flatline het gevolg was van kwaadaardige computer-feedback in de matrix,
heeft hij de naam de Lazarus van cyberspace te zijn. Het is ironisch dat cyberspace
voor Dixie-Flatline zowel de dood als het eeuwige leven betekent: zijn lichaam is er
gestorven, maar zijn geest leeft als verzameling data voort in de matrix. Het menselijk
lichaam in niet langer van belang voor het bepalen van de menselijke identiteit. Dit
geldt zelfs voor de persoonlijke belevingswereld, zoals reeds door Claire Sponsler
in een artikel werd opgemerkt.8. Door simstim (simulation stimulation), een soort
videorecorder die behalve beelden en geluid ook gevoelens kan registreren en
overbrengen, zijn de personages in Neuromancer in staat om alle ervaringen, emoties
en zintuiglijke prikkelingen die door derden worden ondergaan waar te nemen. Dit
betekent dat zelfs de persoonlijke ervaringswereld niet langer bruikbaar is om de
individuele identiteit te definiëren. In de romans van William Gibson wordt het
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menselijke Zelf bijna uitsluitend beschouwd binnen een door de technologie geschapen
raamwerk.9. Dit uit zich in de beeldspraak. De gebruikte metaforen zijn vaak
gerelateerd aan mechanische processen of objecten. Het menselijk lichaam wordt
beschreven als een machine: ‘He lay on his side and watched her breathe, her breasts,
the sweep of a flank defined with the functional elegance of a war plane's fusilage.
Her body was spare, neat, the muscles like a dancer's’. (p. 44). Het hier beschreven
lichaam voldoet aan een door de techniek gedicteerd esthetisch ideaal van
functionaliteit en eenvoud.
Daarnaast is het kenmerkend voor cyberpunk dat de machine als een lustobject
beschouwd wordt: zelfs seks, toch voor velen het grootste geschenk van het vleselijke
leven, wordt opgeëist door de technologie. In Neuromancer wordt de liefdesdaad
beschreven als machinaal proces, als een onvolmaakte simulatie van het veel rijkere
en betekenisvollere genot van cyberspace. Het orgasme is ‘flaring blue in a timeless
space, a vastness like the Matrix, where the faces were shredded and blown away
down corridors’ (p. 33). Terwijl seks wordt beschreven als cyberspace-ervaring,
wordt een verblijf in de matrix door Case beschouwd als seksuele extase:
Please, he prayed, now
A gray disk, the color of Chiba sky.

Vooys. Jaargang 15

30
Now Disk beginning to rotate, faster, becoming a sphere of paler gray.
Expanding And flowed, flowered for him, fluid neon origami trick, the unfolding of his distanceless home,
his country, transparent 3D chessboard extending to infinity. [...]
And somewhere he was laughing, in a white painted loft, distant fingers caressing his deck,
tears of release streaking his face.
(p. 52)

Het bijna erotische contact dat Case met zijn computerdeck heeft legt de nadruk op
het feit dat de technologie niet langer als hulpstuk wordt gezien - met de superioriteit
van de mens als achterliggende gedachte - maar als gelijkwaardige partner.
Tot slot wordt in cyberpunk vaak de relatie tot de werkelijkheid gethematiseerd. De
in cyberpunk beschreven technologie hangt niet alleen samen met de notie van
menselijke identiteit en superioriteit. Ook de scheiding tussen werkelijkheid en
gesimuleerde werkelijkheid wordt - met name door het concept van cyberspace en
simstim - op de proef gesteld. De vraag werpt zich op of het onderscheid tussen
werkelijkheid en simulatie eigenlijk nog wel betekenis heeft als ‘werkelijkheid’ tot
in de fijnste details kan worden gegenereerd door een machine. De belevenissen in
cyberspace worden door Case als vrijwel echt ervaren. Hij ziet er zijn ex-vriendin,
van wie hij weet dat ze dood is, hij voelt er kou, hij beleeft er momenten van de meest
afschuwelijke angst en het grootste geluk. Op een bepaalde manier is de beleving
van de matrix zelfs hyperreal, omdat het voor de hoofdpersoon betekenisvoller is
dan de beleving van de ‘externe’ werkelijkheid.
Het concept ‘realiteit’ wordt daardoor onder vuur genomen. Werkelijkheid is altijd
al een moeilijk te definiëren begrip geweest, omdat het nou eenmaal geworteld is in
subjectiviteit. In cyberpunk is het concept ‘realiteit’ nog eens extra problematisch
omdat de enige (indirecte) link die de mens met de werkelijkheid heeft, de zintuigen,
zo makkelijk misleid worden. Cyberpunk lijkt te suggereren dat als stimuli kunnen
worden nagebootst, werkelijkheid en simulatie in feite hetzelfde zijn.

Stijl
De moeizame verhouding tussen realiteit en pseudorealiteit is ook terug te vinden in
de stijl van sommige cyberpunkschrijvers. Criticus John Cristi ziet cyberpunk als
een subgenre dat schijnwerkelijkheid en oppervlakkigheid verheerlijkt.10. Dit geeft
volgens hem een verklaring voor het gebrek aan uitgewerkte karakters en de overdaad
aan betekenisloze details, die het werk van vooral Gibson kenmerken: ‘They'd left
the place littered with the abstract white forms of the foam packing units, with
crumpled plastic film and hundreds of tiny foam beads. The Ono-Sendai; next year's
most expensive Hosaka computer; a Sony monitor, a dozen disks of corporate-grade
ice; a Braun coffeemaker.’ (p. 46). Ook Veronica Hollinger noemt cyberpunk een
subgenre van betekenisloze ‘tekens’.11. Het besteedt veel aandacht aan oppervlakkige
details. In Gibsons excessieve gebruik van merknamen en de zeer uitgebreide
beschrijvingen van de omgeving waarin het verhaal zich afspeelt ziet Hollinger een
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verschuiving van symbolisme naar oppervlakkig realisme. De wereld van cyberpunk
bestaat uit flikkerende neonlampen, afgedankte Samsung videorecorders, verbouwde
gezichten, hallucinogene drugs en virtual reality. Niets is wat het lijkt en alles is wat
het lijkt, want een diepere betekenis ontbreekt.
Behalve door de nadruk op details kenmerkt cyberpunk zich door een voorkeur
voor ‘hip’ taalgebruik. Gibson bedacht voor Neuromancer een stedelijk dialect,
waarin de invloed van met name rap duidelijk merkbaar is. Er wordt veelvuldig
gebruik gemaakt van ‘modewoorden’ als razorgirl (vrouwelijke huurmoordenaar),
console cowboy (cyberspace-expert die zijn geld in het illegale circuit verdient), biz
(misdaad) en suit (persoon met een hoge functie). De zinsstructuur van de dialogen
is over het algemeen kort en bondig. Overbodige woorden worden weggelaten.
Criticus Csisery-Ronay jr. merkt over dit dialect van de toekomst op: ‘Gibson's first
novel stands as a masterpiece of cyberpunk because [...] it is fluent in the dialects of
the future before they have even emerged.’12.
Qua stijl doet cyberpunk soms denken aan een futuristische versie van de
detectiveromans uit de jaren vijftig (bijvoorbeeld Raymond Chandlers Phillip
Marlowe), zoals dit fragment uit het eerste hoofdstuk van Neuromancer laat zien:
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Ratz was tending bar his prosthetic arm jerking monotonously as he filled
a tray of glasses with draft Kirin. He saw Case and smiled, his teeth a
webwork of East European steel and brown decay. Case found a place at
the bar, between the unlikely tan on one of Lonny Zone's whores and the
crisp naval uniform of a tall African whose cheekbones were ridged with
precise rows of tribal scars. ‘Wage was in here early with two joeboys,’
Ratz said, shoving a draft across the bar with his Bood hand. ‘Maybe some
business with you, Case?’ [...] The bartender's smile widened. His ugliness
was the stuff of legend. In an age of affordable beauty, there was something
heraldic about his Jack of it. (p. 3)
Cyberpunk lijkt, net als de detectiveroman, een voorliefde te hebben voor de zelfkant
van het leven en voor stijlfiguren als de hyperbool (‘his ugliness was the stuff of
legend’) en het understatement (‘unlikely tan’). Ook komen in de dialogen vaak
snedige oneliners voor. Een ‘vakterm’ als joeboys benadrukt bovendien het realistische
aspect van de roman.
Veel cyberpunk-auteurs gebruiken de conventies van andere genres, of zelfs andere
disciplines zoals muziek en televisie. Zo is Gibson bijvoorbeeld duidelijk beïnvloed
door het snelle, flitsende karakter van de videoclip. Het verhaal van Neuromancer
is opgedeeld in korte scènes. Taferelen volgen elkaar in hoog tempo op. Bijna elk
hoofdstuk opent op een andere locatie. Het boek lijkt geschreven voor mensen met
een beperkt concentratievermogen. Tegelijkertijd maakt deze fragmentatie
Neuromancer tot een zeer complex boek, waarvan de betekenis soms aan de lezer
lijkt te ontsnappen. Complexiteit is ook het trefwoord van de cyberpunkbeweging.
Een roman als William Gibsons Neuromancer lijkt meer vragen op te roepen dan hij
beantwoordt. Cyberpunk gebruikt de toekomst om veranderingen die in het heden
plaatsvinden uit te vergroten en aan een onderzoek te onderwerpen. De
onvermijdelijke technologische en sociale veranderingen die in de samenleving
plaatsvinden, kunnen voor de mensheid zowel een vloek als een zegen inhouden.
Cyberpunk neemt echter geen moreel standpunt in. Het schetst slechts een aannemelijk
toekomstbeeld, dat de lezer uitnodigt tot nadenken over technologische vooruitgang,
over de toekomst van de menselijke levensvorm en over de essentie van de menselijke
natuur.
Paula Koopmans studeerde Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit
Utrecht. ‘Canonvorming en afbakening van de cyberpunk’ was het
onderwerp van haar doctoraalscriptie.
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Vrouw en vrijheid in het werk van Colette
Mathilde Kroon
De vrouw op zoek naar een eigen identitei
Aan het begin van deze eeuw doet een nieuwe soort vrouw haar entree
in de Franse literatuur, als auteur en als personage. Deze schrijfsters
zijn op zoek naar hun eigen vrijheid en identiteit en willen niet langer
ondergeschikt zijn aan de man. Mathilde Kroon toont aan dat Colette
een van de belangrijkste vertegenwoordigsters van deze nieuwe
schrijfsters is: Colette heeft zeer veel over de verhouding tussen
mannen en vrouwen geschreven en gebruikte daarbij een bijzondere
symboliek.
De Franse schrijfster Gabrielle Sidonie Colette (1873-1954) heeft een vijftigtal boeken
nagelaten. Haar eerste boek, Claudine à l'école, wordt gepubliceerd in 1900. Dit jaar
geldt zowel als de markering van een nieuwe eeuw, als het begin van een periode
van vooruitgang, in Frankrijk de Belle Epoque genaamd (1900-1914). Vooruitgang
op meerdere terreinen, zoals die van de economie, de industrie en de kunsten. Parijs
was in die tijd hét centrum van de wereld: hier werd de Wereldtentoonstelling van
1900 gehouden, kwamen verschillende kunststromingen op (onder andere Art
Nouveau); artiesten uit allerlei landen trokken naar Parijs om daar te proberen hun
carrière op te bouwen, in bijvoorbeeld de schilderkunst, de architectuur of de
literatuur.
Rond 1900 is er een explosie van door vrouwen geschreven literatuur. Een aantal
van deze vrouwenromans schetsen nog de stereotiepe, traditionele, bourgeoise
tweedeling van vrouwen, namelijk de vrouw als moeder en toegewijde echtgenote
of als prostituee. De vrouw symboliseert het nut of het plezier voor de man. In de
‘Code Civil’, in 1804 ingesteld door Napoleon III, was vastgelegd dat de vrouw
ondergeschikt was aan de man, zowel op juridisch als op sociaal vlak. Zij moest haar
man gehoorzamen, mocht geen eigen beslissingen nemen, niet werken, en moest lief
en onderdanig zijn. Tijdens de negentiende eeuw komen vele feministische en
socialistische stromingen hiertegen in protest, op politiek en literair gebied. Enkele
bekende sociaal bewogen schrijfsters zijn George Sand en Mme de Staël. Er komen
steeds meer vrouwelijke auteurs, die hun stem laten horen. Onder invloed van deze
feministische stromingen zijn er, vooral rond 1900, meer vrouwelijke auteurs die
een heel ander type vrouw schetsen. Zij beschrijven vrouwen die zich niet langer
willen aanpassen aan het traditionele, misogyne beeld dat eeuwenlang in Frankrijk
het leven van een vrouw bepaalde; zij creëren vrouwen die een eigen carrière
ambiëren, die vrijheid binnen of buiten het huwelijk zoeken, die controle over hun
eigen lichaam eisen, in relatie tot het recht op liefde en affectie. Het voortdurende
conflict tussen de traditionele rol van de vrouw en de persoonlijke ervaringen en
gevoelens in het leven van vrouwen die zich niet willen of kunnen aanpassen, vormt
het thema van het merendeel van de boeken van onder andere Rachilde, Lucie
Delarue-Mardrus, Renée Vivien en Colette (Waelti-Walters: 9). Door het schrijven
zoeken zij hun eigen identiteit en hun vrijheid.
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Colette schrijft bij uitstek over man-vrouwrelaties en past in haar boeken een
bijzondere symboliek toe met betrekking tot het zoeken naar vrijheid. Ze wordt tot
schrijven aangezet door haar eerste man, Henri Gauthier-Villars, bijgenaamd Willy,
met wie ze op twintigjarige leeftijd trouwt. Ze vestigen zich in Parijs waar Willy
haar introduceert in de wereld van de mondaine bourgeoisie. Onder Willy's leiding
schrijft Colette de Claudine-serie (Claudine à l'école, Claudine à Paris, Claudine
en ménage en Claudine s'en va), die beschouwd kan worden als een serie
meisjesromans. Colette moet tekenen onder Willy's naam: hij maakt furore met de
romans van zijn vrouw. Men kan dit als een vorm van prostitutie beschouwen: in
plaats van het lichaam van zijn
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vrouw, prostitueert hij haar literair talent. Het is dus niet verwonderlijk dat
(economische) overheersing in man-vrouwrelaties centraal zal staan in het verdere
werk van Colette.
Wanneer Colette ontdekt dat Willy haar bedriegt met andere vrouwen, neemt ze
meer afstand van hem. La Retraite Sentimentale (1907) markeert dit belangrijke
moment in haar literaire loopbaan: ze breekt zowel met Willy als met de
Claudine-serie. Dit laatste betekent dat ze de schrijfstijl die haar was opgelegd door
Willy, gekenmerkt door een vrij vulgair en modieus taalgebruik, achter zich laat.
Langzaamaan zal Colette zich een schrijfstijl eigen maken die zuiverheid en eenvoud
uitstraalt.
In 1906 besluit Colette om zich te laten scheiden van Willy, wat een erg moedige
beslissing was aan het begin van deze eeuw. In die tijd werd een gescheiden vrouw
als een schandvlek voor de bourgeoise maatschappij gezien, vooral wanneer ze arm
en zonder sociaal aanzien was. In het Parijs van rond 1910 had een gescheiden vrouw
de keuze tussen een nieuw huwelijk of avontuurtjes, alle twee sociaal aanvaard in
de bourgeoise cultuur. Colette doet noch het één, noch het ander. Ze besluit te gaan
werken om haar geld te verdienen. Aangezien ze nog geen eigen literaire carrière
heeft, en ook geen opleiding, gaat ze werken als danseres-mimespeelster in
variété-theaters, wat een schok teweeg brengt in de Parijse bourgeoisie; dit beroep
had een bijzonder laag aanzien in die kring. La Vagabonde (1910) gaat over haar
scheiding en haar leven als danseres en mimespeelster. Colette beschrijft in dit boek
haar mentale ontwikkeling naar de vrijheid. La Retraite Sentimentale en La Vagabonde
maken allebei deel uit van de cycle subjectif, de subjectieve serie boeken die Colette
aan het begin van haar eigen carrière schreef. In deze boeken heeft ze haar eigen
levenservaringen verwerkt. Al schrijvend heeft Colette zichzelf bevrijd en haar eigen
identiteit gecreëerd. De subjectieve serie vormt deze bevrijding en zoektocht naar
zelfkennis. Hierna schrijft Colette objectievere boeken, maar het thema van de relatie
tussen man en vrouw blijft terugkomen.
Colette kan in meerdere opzichten gezien worden als een ‘vrije’ vrouw. Allereerst
heeft ze de moed gehad zich te bevrijden uit een ongelukkig huwelijk en tijdelijk te
vluchten in een lesbische relatie, wat in die tijd niet geaccepteerd werd. Haar vrijheid
manifesteert zich in haar werk als danseres-mimespeelster: ze danst naakt en ontdekt
haar lichaam als instrument. Colette is trots op haar lichaam en heeft een grote drang
dit te tonen. Dit verlangen wordt gereflecteerd in haar werk als schrijfster; door
boeken te schrijven ontdekt ze zichzelf. Tegenover de liefde neemt Colette een
ambivalente houding in. Aan de ene kant wil ze vrij zijn: man en huwelijk bedreigen
haar integriteit en vrijheid. Aan de andere kant kent ze de verschrikking van de
eenzaamheid, die haar er steeds weer toe beweegt om te hertrouwen. Het thema
‘bevrijding versus onderdrukking’ komt regelmatig terug in het werk van Colette,
onder andere in de twee al genoemde boeken, La Retraite Sentimentale en La
Vagabonde.

Vrouwelijke personages in de romanstructuren
Claudine is het belangrijkste personage en de vertelster van La Retraite Sentimentale,
een roman waarin erg weinig gebeurt. Ze is de gast van haar vriendin Annie, op
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Casamène, een mooi landhuis. Daar wacht ze met ongeduld op de terugkeer van haar
echtgenoot Renaud, die in een sanatorium van een ziekte herstelt. Ze vult haar dagen
met het genieten van de natuur en het werken in de tuin. Annie geeft de geheimen
van haar ziel meer en meer bloot aan Claudine, die erg verbaasd is te vernemen welk
een moed en kracht schuilgaan achter de brave en nederige verschijning van haar
vriendin. Annie, die veel minnaars heeft gehad, wil niets liever dan haar
liefdesavonturen voortzetten. Ze ziet genot los van liefde, in tegenstelling tot Claudine,
voor wie liefde en plezier onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze twee
tegenovergestelde theses vormen een confronterend debat in het boek. Aan het eind
van het verhaal voegt Renaud zich weer bij Claudine en sterft kort daarna. Claudine
leeft voortaan alleen, afgezonderd van de wereld.
Al aan het begin van het verhaal is Claudine alleen, en deze eenzaamheid wordt
uitgediept door de schrijfster. Het verhaal is min of meer secundair; de romanstructuur
wordt gevormd door de daden en gedachten van Claudine. De roman kan gezien
worden als een soort intiem dagboek. Claudine is de hoofdpersoon van de eerste
serie boeken. Colette heeft haar enkele eigen karaktertrekken gegeven, zoals haar
gevoeligheid, haar liefde voor de natuur, een zekere mensenschuwheid en een dosis
egoïsme. Bij Claudine is een drang naar onafhankelijkheid te zien die op zeer krachtige
wijze tot uitdrukking zal komen bij Renée Néré, de hoofdpersoon van La Vagabonde
(Raaphorst-Rousseau: 154). De jonge
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Colette met Willy

Claudine, door het lot in de armen gedreven van een Parijse en mondaine echtgenoot,
proeft met gulzigheid aan de liefde onder deze ‘meester’. Ondanks het ongekende
genot en de bevrediging die ze erin vindt, houdt ze de wens zichzelf te blijven, en
zich niet helemaal over te geven aan een man. Deze karaktertrek versterkt zich in de
latere roman bij Renée Néré.
La Retraite Sentimentale is behalve een commentaar op de onderdrukking door
de man ook een ontdekking van onafhankelijkheid en vrijheid van de vrouw; deze
ontdekking loopt parallel aan de ervaring van de afwezigheid van de man. Het woord
is dus aan de vrouw. Een grote vernieuwing voor die tijd! De man wordt min of meer
de mond gesnoerd en verliest een groot deel van zijn macht. Het zijn de vrouwen
die, in hun eenzaamheid, meesteressen over zichzelf worden.
Colette verlaat haar personage Claudine op het moment dat ze officieel scheidt
van Willy; in deze periode van ontreddering en verwarring wordt het personage
Renée Néré geboren, de zwerfster, de vagebond. In La Vagabonde is Renée, een
schrijfster, pas gescheiden van haar man Taillandy, die haar op grove wijze bedrogen
heeft. Zij geeft zich echter niet over aan wanhoop, kiest ervoor haar eigen leven te
leiden en haar geld te verdienen als danseres-mimespeelster in variété-theaters, om
zo onafhankelijk te kunnen zijn van de man. Het eerste gedeelte van het boek gaat
over het werk van Renée in het variété-theater. In het tweede deel heeft Renée een
bewonderaar, Maxime Dufferein-Chautel, een rijke bourgeois die zijn dagen in
ledigheid doorbrengt. Renée, die in meerdere opzichten een geëmancipeerde vrouw
is, voelt desalniettemin schaamte over haar leven, omdat het niet beantwoordt aan
de verwachtingen van een bourgeois. Ze houdt niet op te verkondigen dat ze alleen
wil zijn en niet wil liefhebben. Er is een voortdurende spanning tussen de liefde en
haar angst voor de ‘vijand’, de man die haar wil bezitten. Dit bezit betekent een
verlies van haar onafhankelijkheid. In het derde gedeelte van het boek is Renée op
tournee door Frankrijk; ze kiest de vrijheid om zichzelf te zijn. Ze weigert te trouwen
met Max.
La Vagabonde is een soort Bildungsroman, waarin getoond wordt hoe de heldin
de keuze voor haar vrijheid maakt. Deze overwinning wordt bewerkstelligd door
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zowel ervaringen in haar professionele leven als in haar gevoelsleven. Max lijkt
anders te zijn dan haar eerste man, Taillandy, en ze laat hem binnentreden in haar
leven. Aangezien ze gevoelig is voor de ‘pleziertjes van de wellust’, breekt ze beetje
bij beetje haar barrières af. Haar onafhankelijkheid begint te verdwijnen, en ze lijkt
opnieuw verliefd te worden. Toch vergeet ze door het plezier dat ze met Max heeft
haar eerdere ervaringen en nieuwverworven autonomie niet. Ze wordt steeds meer
gekweld door haar gevoelens; enerzijds is er de liefde voor Max met wie ze de
geneugten van het lichaam herontdekt heeft. Bovendien wordt ze panisch bij de
gedachte verlaten te worden. Anderzijds wil Renée haar economische
onafhankelijkheid niet opgeven en is ze bang opnieuw te moeten lijden. Wanneer
Renée ver weg is van Max, en dus ook ver van zijn fysieke aanwezigheid, kan ze
leven zonder deze passie en besluiten een tweede huwelijk te vermijden. De wil wint
het van het verlangen. Colette laat hier de onverenigbaarheid tussen werk en huwelijk
in de
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wereld van de vrouw zien. Opmerkelijk is namelijk dat Max alleen dan in het leven
van Renée mag binnentreden wanneer ze niet werkt! Colette blijft hiermee binnen
de traditionele androcentrische opvatting van de vrouw: een goede echtgenote of een
prostituee. Vrouwen die hun seksualiteit accepteren worden gevangen in een
machtspolitiek. Zij accepteren het om gebruikt te worden in ruil voor plezier of
zekerheid. Vrouwen die dat niet doen worden veroordeeld tot eeuwigdurende kuisheid.
Renée is een vagebond, of zwerfster, een variétéartieste, die meerdere rollen moet
spelen, te weten die van de gescheiden vrouw, de werkende vrouw en de schrijfster.
Dit zijn allemaal vrouwenrollen die bijzonder en marginaal zijn voor de bourgeoise
maatschappij van die tijd. De afwijzing van de liefde in La Vagabonde kan een
opstand tegen de androcentrische relaties reflecteren, evenals een zoektocht naar
persoonlijke autonomie, en een verwerping van het traditionele domein van de vrouw:
huis en familie (Mendelson Eisinger: 95).
Gedurende haar hele leven heeft Colette de seksuele ambiguïteit bestudeerd
(bijvoorbeeld Claudine in La Retraite Sentimentale). Voor Colette leven mannen en
vrouwen buiten de grenzen van een traditionele classificatie in seksen. Als voorbeeld
kan de wereld van het variété-theater genoemd worden. Dit is een androgyne wereld.
Iedereen doet hetzelfde soort werk, er is geen vernedering door ongelijke sekserollen.
Mannen en vrouwen beschouwen elkaar als collega's, niet als geliefden. Het
variété-theater vernieuwt Renées opvatting over autonomie. Renée staat model voor
beweging en activiteit, terwijl Max, haar minnaar, immobiel en passief blijft. Bij het
vertrek van Renée (voor haar tournee) wordt ze vergeleken met een soldaat die zijn
‘liefje’ verlaat. De klassieke rollen zijn omgekeerd. In plaats van de man die de vrouw
verlaat, is het de vrouw die vertrekt en de man die wacht. In het eerste en derde
gedeelte, wanneer ze werkt, verwerpt ze Max dan ook. In dit opzicht verschilt Renée
van Claudine, die ook de man opgeeft, maar dit niet voor werk doet.

Zoektocht naar een eigen identiteit
Reflectieve en / of contemplatieve romaneske symbolen
De zojuist beschreven vrouwen zijn alle twee op zoek naar zichzelf. Zij creëren een
eigen identiteit. Om dit te bewerkstelligen hebben de vrouwelijke personages bij
Colette enkele symbolen tot hun beschikking die ze gebruiken als zelfreflectie en
contemplatie: de spiegel en de natuur. De spiegel is een ambigu object omdat hij
tegelijkertijd zowel zichzelf is als iets anders (namelijk de weerspiegeling van een
wezen of een ding). Hij fungeert dus als instrument dat de vrouw haar dualiteit
openbaart (Resch: 111). Voor de spiegel bewondert, ondervraagt of bekritiseert de
vrouw zichzelf. Zij kan voor de spiegel in het beeld dat haar weergeeft haar identiteit
zoeken. Het masker dat zij voor anderen zou kunnen dragen valt af.
De plaats die de spiegel inneemt in het verhaal onderstreept de etappes van deze
zoektocht naar identiteit. De spiegel kan dienen als kader waarin het verhaal wordt
geplaatst: La Vagabonde begint met een beschrijving van Renée die zichzelf
ondervraagt voor de spiegel. De spiegel nodigt het vrouwelijk personage uit om
zichzelf te bekijken en zich bewust te worden van zichzelf. Zijn eerste functie is om
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het ‘ik’ weer te geven en drager te zijn van de visie die de vrouw van zichzelf heeft
(Resch: 113). De vrouw kan naast de fysieke toestand van haar lichaam ook haar
morele gaven in ogenschouw nemen: zelfbeheersing, eigen persoonlijkheid (Resch:
113). De afstand die ze neemt van het beeld van haar eigen lichaam geeft haar de
mogelijkheid om haar zekerheid en integriteit terug te vinden. Zo geeft Claudine
wanneer ze in de spiegel kijkt toe dat ze haar jeugdige gelaatstrekken verloren heeft.
(RS p. 21-22) Maar wat geeft het, als ze de enige is die dat ziet, en als Renaud, haar
echtgenoot die haar de ideale liefde schenkt, het niet merkt? En ze is gewapend: met
make-up verbergt ze de trekjes die op ouderdom wijzen. Dit geeft zekerheid, evenals
enkele jeugdige trekken die ze nog heeft weten te behouden, zoals haar taille en
beweeglijkheid. De spiegeling van het beeld legt dus de lichaamskracht bloot waardoor
zij in staat is de ander onder ogen te komen en met haar fysieke voorkomen een
aspect te laten zien dat geen enkele tekortkoming vertoont (Resch: 114).
Voor de spiegel, in alle eenzaamheid, is er geen noodzaak meer om zich te
verschuilen achter een masker voor de ander; de vrouw geeft haar lichaam bloot, ze
bekritiseert het, vergelijkt het met andere lichamen en ze beoordeelt zichzelf op haar
grenzen. Zo blijft ze in de realiteit en vermijdt ze om illusies over zichzelf te kweken:
‘Le grand miroir de ma chambre ne me renvoie plus l'image maquillée d'une
bohémienne pour music-hall, il ne réflète... que moi.

Vooys. Jaargang 15

36
Me voilà donc, telle que je suis! Je n'échapperai pas, ce soir, à la rencontre du long
miroir...’ (LV p. 12-13). Renée ziet zichzelf, zonder de make-up van de artieste die
haar ‘ik’ verbergt op het podium; ze speelt niet meer de rol van
danseres-mimespeelster. Renée wordt met haar eigen leven geconfronteerd, en weet
waaruit dat bestaat: eenzaamheid, en dat zonder enige twijfel voor altijd. Renée lijdt
onder haar eenzaamheid, en tegelijkertijd geniet ze ervan: ‘il y a des jours où la
solitude est un vin grisant qui vous saoule de liberté, et d'autres jours où c'est un
tonique amer, et d'autres jours où c'est un poison qui vous jette la tête aux murs.’
(LV p. 14). De spiegel onthult het personage haar fysieke kwaliteiten, hij liegt niet
over de invloed die de tijd op het lichaam heeft. Als Claudine zich af en toe zorgen
maakt over haar verdwijnende schoonheid waardoor ze Renaud niet meer zou
bevallen, vraagt ze ‘advies’ aan de spiegel, om te ontdekken dat het nog wel gaat...
(RS p. 185). De spiegel functioneert hier dus als ‘geruststeller’ en raadgever.
De functie van raadgever is erg duidelijk in La Vagabonde. Renée ondervraagt
haar spiegel letterlijk op elk willekeurig moment. Voor de spiegel wordt Renée met
zichzelf geconfronteerd, en hij geeft haar zelfbewustzijn. In de vierde paragraaf van
het boek verschijnt de spiegel al: ‘je vais me trouver seule avec moi-même, en face
de cette conseillère ma quillée qui me regarde, de l'autre côté de la glace...’ (LV p.
5). De zinnen die daarop volgen roepen fascinatie en angst op, veroorzaakt door de
spiegel, die als toeschouwer en vreemdeling fungeert. Renée wordt evenzo bedreigd
en gefascineerd door haar afbeelding in de spiegel als door verscheidene pogingen
van anderen om haar te definiëren: ‘une artiste’, ‘ma femme chérie’, ‘mon petit
bas-bleu de femme’ (p. 202). Door het hele boek heen bestudeert ze haar
weerspiegeling. Noodgedwongen kijkt ze in de spiegel in de kleedkamer; thuis
weerspiegelt de grote spiegel in haar kamer alleen maar haarzelf (p. 12-13). Op straat
versnelt haar pas, elke keer dat de spiegeling van een etalage haar evenbeeld
terugkaatst (p. 133). En nadat ze gezoend heeft met Max, zoekt ze direct het
handspiegeltje in haar tas, om zich er rekenschap van te geven dat ze bezweken is
voor Max, een man (p. 144).
Soms roept de fysieke afbeelding een verbale definitie op bij Renée, bijvoorbeeld
wanneer ze verklaart: ‘Tai devant moi, de l'autre côté du miroir, [...] l'image d'une
femme de lettres qui a mal tourné’ (p. 15). Dit kan beschouwd worden als een
formulering van het discours de l'autre, de redevoering van de ander, en roept zo de
uiteenzetting van Lacan over het stadium van de spiegel op: de ontdekking van
zichzelf (de identificatie) door het anderszijn van de afbeelding.1. De weerspiegeling
van haarzelf is de ander / zijzelf, van wie ze is vervreemd aan het begin van het boek.
In het geval van Renée is er een relatie tussen de spiegel en het schrijven, die tot een
climax komt aan het eind van het boek, wanneer ze een brief schrijft, gezeten naast
een spiegel: ‘j'ouvre le buvard, entre le miroir-chevalet et le bouquet de narcisses
[...] une grande feuille blanche est là, tentante...’ (p. 236). Deze gebeurtenis suggereert
een reconstructie van de oorspronkelijke relatie tussen de ‘ik’ en taal; volgens Lacan
is het de taal die aan de ‘ik’ zijn functie van subject teruggeeft.2.
Renée is nooit ver verwijderd van haar dubbelgangster, die haar vaak raad geeft.
Deze functie wordt op drie momenten in het verhaal onderstreept, wanneer Renée
zinspeelt op haar ‘conseillère maquillée’ (p. 5), ‘fardée, qui m'épie’ (p. 6) en ‘ma
conseillère sans pitié, qui me parle de l'autre côté du miroir’ (p. 146). De les die
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Renée trekt uit deze confrontaties met de spiegel leidt tot de beslissing Max te
verlaten. In de spiegel constateert ze een verandering van zichzelf, die zich op fatale
wijze voltrekt. Renée is nog mooi, maar minder mooi dan ze is geweest. De spiegel
heeft de macht om haar eigen verval en aftakeling te actualiseren, en ze weet niet
hoelang ze Max kan vasthouden met haar schoonheid.
De weerspiegeling van het lichaam stelt de vrouw ook in staat om haar verleden
op te roepen. De spiegel heeft de kracht om vergeten herinneringen weer naar boven
te halen door ze te reflecteren; het toont haar wie ze is en is geweest. Het is een
instrument dat het personage in zijn totaliteit weergeeft. Zo weet de raadgeefster die
aan de andere kant van de spiegel tot Renée spreekt haar op scherpe wijze te
herinneren aan het verleden, haar eerste huwelijk, haar eerste liefde, die haar hetgene
heeft afgenomen dat ze maar één keer kon geven: ‘het vertrouwen, de bijna religieuze
verbazing over de eerste streling, het ongekende van tranen en de bloem van het
eerste verdriet’ (LV, p. 146). Renée begrijpt dat ze bang is voor passie, voor een
nieuw huwelijk, en dus nieuw leed. Wanneer ze nadenkt over haar toekomst met
Max, assimileert ze hem met haar voormalige echtgenoot en ze ziet hun liefde met
haar ongelukkige huwelijk in het achterhoofd. Op het fysieke vlak verandert ze, maar
ze is niet in staat
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haar innerlijk te veranderen. Renée kan eindelijk zichzelf accepteren, namelijk als
de persoon die ze van tijd tot tijd in de spiegel heeft gezien, verborgen achter make-up
en maskers: een vagebond. Haar naam duidt op het terugtrekken in zichzelf, als een
echo: ‘Néré’ is de omkering in lettergrepen van ‘Renée’...
Het tweede symbool dat vrouwen tot zelfreflectie en contemplatie dient is de
natuur. De colettiaanse vrouw die over zichzelf wil nadenken en wil ontsnappen aan
een ongelukkig leven of een afhankelijkheidspositie, vindt haar toevlucht in de natuur.
Die vindt zij allereerst in de herinnering aan het verleden van haar kinderjaren; een
herinnering aan een ongecompliceerd leven van een jong meisje opgevoed dichtbij
de natuur, waar haar onschuldige en jonge sensualiteit tot volle uitdrukking kwam.
De jeugd van Colette zelf is deels beschreven in La Retraite Sentimentale en La
Vagabonde, in de personages van Claudine en Renée Néré.
De herinnering is dus de eerste manier voor de vrouw om te ontsnappen, terwijl
het concrete aspect behouden blijft en niet naar het imaginaire leidt. In deze
reconstructie van het verleden betekenen de kinderjaren het geluk dat alleen maar
als zodanig wordt beschouwd omdat het gerelateerd is aan het gemis van een
zinnelijke puurheid. Bovendien is het land waar de vrouwen bij Colette een
schuilplaats zoeken ook de androgyne wereld van hun jeugd vóór de verdeling in
sekserollen.3. Dit verleden was mooi en het jonge meisje had nog geen kennis gemaakt
met de wellust, de man, die volgens Colette haar ‘vijand’ is. Ze gaf zich met al haar
zintuigen over aan een beschouwing van de natuur waardoor ze de wereld in zich
opnam, zonder dat er ook maar een enkel obstakel was tussen haar lichaam en de
rest van de wereld. Ze was één met de wereld en voelde zich niet alleen.
De liefde voor de natuur is dus allereerst gerelateerd aan het verleden, en het
verlangen daarnaar achtervolgt Claudine, wanneer ze naar Parijs vertrekt om met
Renaud te trouwen en daar te wonen. In La Retraite Sentimentale is Renaud ver
verwijderd van Claudine en zij besluit, diep ongelukkig, toevlucht te zoeken in
Casamène, het landhuis van Annie, waar ze vrede, geluk en evenwicht terugvindt in
de natuur. Het boek beschrijft de wil van Claudine om zich uit de wereld van de
‘levenden’ terug te trekken en een definitieve schuilplaats te zoeken in de natuur. Al
aan het begin van het boek roept ze uit: ‘Annie, que j'aime Casamène’ (p. 26).
‘Casamène est une des passionnantes et mélancoliques extrémités du monde, un gîte
aussi fini, aussi loin du présent’ (p. 27). Casamène betekent voor Claudine een vlucht
uit de realiteit. Het land van haar jeugd wordt echter niet ‘geëlimineerd’ door
Casamène, want haar huis in Montigny blijft wat het altijd voor haar is geweest: een
relikwie, een citadel, het museum van haar jeugd (RS p. 61). Het nieuwe geluk dat
Claudine op Casamène vindt, blijft verbonden met het oproepen van het verleden.
Claudine hecht zich aan dit nieuwe huis omdat ze op deze plaats hetzelfde gevoel
van welbehagen vindt als in Montigny. Dit zijn de ‘sensations transposées’
(overgebrachte gevoelens), geciteerd door Proust in Le Temps Retrouvé.4. Kleuren,
geuren, geluiden en smaken roepen die van vroeger op, gevoelens rijgen zich aaneen,
verleden en heden completeren elkaar en de tijd lijkt afwezig te zijn. Aan het eind
van het verhaal, na de dood van Renaud, woont Claudine niet meer op Casamène
maar weer in Montigny, afgezonderd van de wereld (d'Hollander: 315). Casamène
dient haar als voorbereiding op deze ‘retraite’. Beetje bij beetje ontdekt de lezer dat
Casamène steeds belangrijker wordt dan Renaud, bijvoorbeeld wanneer Claudine
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toegeeft dat ze, moe van het denken aan Renaud, zich wendt tot Casamène, haar
nieuwe speeltje (p. 60).
Claudines verblijf dichtbij de natuur zet haar aan het denken over haar leven. De
afwezigheid van Renaud en het verblijf op Casamène maken haar de eenzaamheid
van haar leven duidelijk. Nadat ze zich heeft afgevraagd of er in de wereld veel
vrouwen net zo eenzaam zijn als zij is, maakt Claudine de balans op van alles wat
haar ertoe brengt om alleen te leven; ze kijkt terug op haar verleden. Claudine was
als enig kind opgegroeid zonder moeder, broers en zussen en had geen vriendinnen.
Ze vraagt zich af of de eenzaamheid het lot is van vrouwen die in één keer en voor
altijd alles van zichzelf hebben gegeven. Ze geeft toe dat ze door haar trots alleen
voor bijzondere personen plaats wil maken in haar hart. Een bijzonder persoon wil
zeggen een uniek persoon, aan wie zij haar unieke liefde heeft gegeven. De extreme
bijzonderheid waarvan Claudine droomt eist de eenzaamheid, dat wil zeggen leven
zonder mannen. Maar de colettiaanse vrouw accepteert alleen de eenzaamheid in de
natuur; dit geldt zowel voor Claudine als voor Renée uit La Vagabonde. Zij wijzen
de man af, en voelen zich tenminste nauw verbonden met het dierlijke en vooral het
vegetatieve. Claudine geeft toe dat: ‘Renaud
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absent, il n'est qu'un coeur où je me jette pour m'y blottir plus seule encore: celui
d'où montent les profondes racines des arbres, l'herbe aux mille glaives [...] d'où
jaillissent la source, le blé et la rose sauvage’ (RS p. 45-46).
In La Vagabonde hervindt Renée Néré de vrijheid en eenzaamheid op het moment
dat ze Parijs verlaat, om op tournee te gaan in de provincie. Men kan zeggen dat
Colette een appel doet op de buitenwereld om in de vorm van aardse schoonheid die
ze mag bewonderen, een soort van bevrediging en nieuwe remedie tegen menselijke
ellende te verkrijgen, en allereerst tegen de liefde. Zo vergeet Renée, terwijl ze vecht
tegen de liefde van Max, voor een ogenblik haar problemen als de pracht van de
natuur haar een moment van geluk geeft: de vreugde om door een treinraam de zee
bij Sète te zien en te ruiken:
Avant-hier nous partions à l'aube, et je reprenais, dès le wagon, mon repos
en miettes, rompu et recommencé vingt fois lorsqu'une haleine salée,
fleurant l'algue fraîche, rouvrit mes yeux: la mer! Sète et la mer! Elle était
là, tout le long du train, revenue quand je ne penais plus à elle [...] Je
goûtais un de ces parfaits moments, un de ces bonheurs sans conscience,
lorsqu'une mémoire subite, une image, un nom, refirent de moi une créature
ordinaire [...] Combien de temps venaisje pour la première fois d'oublier
Max? Oui, de l'oublier, [...] comme s'il n'y avait d'urgent au monde que
mon désir de posséder par les yeux les merveilles de la terre! C'est à cette
même heure qu'un esprit insidieux ma soufflé: ‘Et s'il n'y avait d'urgent,
en effet, que cela? Si tout, hormis cela n'était que cendres? (LV p. 230-231)
Hier is de buitenwereld geen genezend tonicum meer, maar een bron van puur genot,
die Renée overtuigt van haar keuze voor de vrijheid. Max wordt meteen vergeten bij
de aanblik van de zee. Renée Néré hervindt in de natuur de harmonie van haar jeugd,
ze geniet van het heden en richt zich op de toekomst.
Ze hervindt evenwicht door de herinneringen aan het land van haar jeugd, dat,
zoals al gesteld is, kan worden beschouwd als een androgyne wereld. Colette heeft
gedurende heel haar leven onderzoek verricht naar de seksuele ambiguïteit. Volgens
haar leven mannen en vrouwen buiten een sekseclassificatie. De androgyniteit is een
dynamische serie van verschillende levensfasen. Hoe dichter de vrouw bij de natuur
staat, hoe tweeslachtiger zij is. Een vrouw kan de androgyniteit in verschillende fasen
doormaken: allereerst in het paradijs van haar jeugd, waar geen onderverdeling in
sekserollen bestaat; vervolgens in de werkende maatschappij, zoals in de wereld van
de music-hall en ten slotte door de tijd, in de harmonie van de ouderdom. (Mendelson
Eisinger: 96). La Vagabonde kan als een goed voorbeeld worden beschouwd van
een visie op androgynie. Het verhaal vertelt het zoeken van Renée naar een definitie
van zichzelf. Volgens E. Mendelson Eisinger voltrekt de taak van Renée, namelijk
het herstellen van haar androgyne identiteit zich op drie niveaus: door het herstellen
van het contact met een natuurlijk ‘schepsel’, de Renée uit de adolescentie, sterk en
zonder sekserol; door het bekrachtigen van haar ‘ik’ uit het heden, de Renée van de
music-hall en door het accepteren van een toekomstige Renée en impliciet, van de
ouderdom (Mendelson Eisinger: 96). Aan het begin van het boek, als ze in de
music-hall werkt, heeft ze het contact met haar ‘ik’ verloren, met haar bron van
energie: het contact met de fysieke wereld, allereerst ondervonden in haar jeugd.
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Toch is het niet haar jeugd die ze probeert terug te vinden, maar haar vrijheid (net
als Claudine). Haar vlucht uit de stad symboliseert deze zoektocht. Wanneer Renée
de hoofdstad verlaat en terugkeert naar het land van haar jeugd wordt haar beslissing
om Max te verlaten onontkoombaar. Renée voelt dat ze ergens anders hoort, dat ze
toebehoort aan ‘dat koninkrijk dat God geeft aan voorbijgangers, aan nomaden en
aan Einzelgängers. De aarde behoort aan hen die ergens even stil blijven staan, van
het moment genieten en dan weer verdergaan’ (LV, p. 225). En ze voegt eraan toe
dat de zwervenden, de dwalenden de heersers van de aarde zijn. Claudine en Renée,
heersers over zichzelf en over de wereld.
De natuur is een plaats waar ze naar toe kunnen vluchten en waar ze tegelijkertijd
het onmogelijke bezit van de liefde vinden. Men zou kunnen zeggen dat Colette door
de twee tegenover elkaar staande thema's natuur en liefde met elkaar te verenigen,
probeert te bewijzen dat hart en zintuigen onverenigbaar met elkaar zijn. De natuur
in Montigny of op Casamène is evenzo absoluut geworden als de liefde van Renaud.
Liefde en natuur maken voortaan deel uit van de ‘colettiaanse mythologie’
(d'Hollander: 468).
Voor Colette is de natuur een veilige thuishaven waar alle problemen opgelost
worden. Ze kent aan
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Colette als variété-artieste

haar heldinnen een intense communicatie met de natuur toe, die hun de kracht geeft
om de eenzaamheid die Colette zelf heeft gekend in haar leven te kunnen verdragen.
Met het beroep van schrijfster wordt die eenzaamheid triomferend, omdat deze haar
in de gelegenheid stelt om zich met zichzelf te verzoenen. De genezende kracht van
het woord beantwoordt aan de therapeutische kracht van de natuur. Zo produceert
de schrijfster Renée in La Vagabonde een levensboek: ‘Ecrire! [...] cela signifie [...]
les jeux de la plume [...] le griffe, le hérisse de fléchettes, l'orne d'antennes, de pattes,
jusqu'à ce qu'il perde sa figure lisible de mot, mué en insecte fantastique, envolé de
papillon-fée’ (LV p. 15).
Mathilde Kroon studeerde Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit
Utrecht. Zij specialiseerde zich in de cultuurgeschiedenis vanaf de
Verlichting en schreef haar doctoraalscriptie over het werk van Colette.
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Duo
Decimo
Waarom ik schrijversbrieven niet meer leuk vind
Van Eeden, Elsschot, Boon, Du Perron, Ter Braak, Van Deyssel, Verwey, Nijhoff,
Van Ostaijen - zowat alle groten uit onze wat oudere literatuur schreven brieven. Ik
denk dat ik ze wel zo'n beetje allemaal gelezen heb. Voor zover ze gepubliceerd zijn
natuurlijk, want archieven bezoek ik niet. Een echte liefhebber was ik.
Ik was vooral op zoek naar documenten van jonge, liefst zeer jonge schrijvers die
eigenlijk nog niet echt schrijver waren. De Schwärmerei, de leugens over wat het
jonge dichtertje allemaal wel niet gelezen had (‘reeds op mijn negende had ik de
ganse Balzac gelezen’ en zo) vond ik prachtig.
Nijhoff correspondeerde als knaap met zijn vriendje Van Vriesland. Ik geloof dat
ik net zélf zo'n beetje de Republiek der Letteren begon te ontdekken toen de dweperige
brieven vol gesublimeerde jongenserotiek in de NRC werden gepubliceerd. Ik verslond
ze en nam mij voor ook zulke stukken te gaan schrijven als de inleiding op de brieven,
die de redactie van het katern erbij had opgenomen.
Ik ben dus maar Nederlands gaan studeren. Ik associeerde dat vak met literaire
romantiek en meende verder mijn hele leven lang brieven van dichters te kunnen
lezen. Ik schreef een doctoraalscriptie die voor drie kwart gebaseerd was op brieven.
Ik verkeerde, geloof ik, in de veronderstelling dat brieven iets geheims hebben.
Dat wil zeggen: ik waande mijzelf in de positie van ingewijde; de letterkundige (in
spe) die niet alleen die gedichtjes gelezen heeft, maar ook nog alles weet van wat de
dichter erover geschreven heeft in privé-brieven.
Alles weet...
Er is geen grotere misvatting dan deze: de letterkundige weet alles (van literatuur,
een schrijver, een gedicht). En in de cultuur van brievenedities zie ik, ten onrechte
maar desalniettemin tot mijn steeds grotere ergernis, de verbreiding van dat
misverstand bevestigd.
Een jaar of wat geleden, toen mijn brievenliefde al goeddeels was uitgedoofd, besloot
ik mij eens duchtig op te sluiten in het oeuvre van Paul van Ostaijen. Ik had, gezien
mijn tanende belangstelling voor het literatorenepistel, een slimmere keuze kunnen
maken.
Van Ostaijen is een groot dichter. Zo'n dichter die, als hij eenmaal dertig jaar dood
is, tot halve godheid wordt gepromoveerd. In de reflectie op het werk van zo'n dichter
lees je na verloop van tijd nergens meer een onvertogen woord. Inderdaad wachten
de Van Ostaijen-isten zich er wel voor de dichter tegen te spreken. Zijn Woord is
Wet. Vooral als dat in brieven staat. In brieven, zo heeft hij immers zelf gezegd,
wordt wérkelijk gesproken: van kunstenaar tot kunstenaar.
En zo is het gekomen: wat we van deze dichter weten, weten we dankzij brieven.
Van geen andere modernist uit ons taalgebied zijn zoveel brieven gepubliceerd. Een
proefschrift uit 1970, een aangeklede brieveneditie, wordt nog steeds overal ‘de basis
van alle Van Ostaijen-onderzoek’ genoemd.
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Is dat nu erg, vraagt de lezer zich misschien af. Het is toch zeker goed dat er van
Van Ostaijen zoveel brieven zijn gepubliceerd? Kan het je wat schelen dat mensen
die brieven zo belangrijk vinden?
Ja, dat kan me wat schelen. Aan de hand van een recente bijdrage aan de literatuur
over Van Ostaijen zal ik proberen uit te leggen waarom.
Vorig jaar hadden wij, mijn vrienden van de Van Ostaijen-club en ik, feest. Onze
held werd 100. Het eeuwfeest heeft een ware hausse van publicaties over de dichter
teweeggebracht. Een van de opvallendste bijdragen aan de feestvreugde verscheen
al aan de vooravond van het Van Ostaijenjaar: José Boyens' prachtig vormgegeven
De genesis van Bezette stad.
De titel van Boyens' boek zet
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je op een spoor. Je zou erbij kunnen denken aan de bijna gelijknamige studie van
Ronald Bush, The Genesis of Ezra Pound's Cantos, of aan G.J. Dorleijns
genetisch-interpretatieve beschouwingen bij enkele gedichten uit Leopolds
nalatenschap (Schuilgelegen uitzicht)- twee associaties die voor dit Van Ostaijen-boek
een bepaald verwachtingspatroon wekken: het zou wel eens om een interpretatieve
studie van de totstandkoming van Van Ostaijens befaamde bundel kunnen gaan.
Maar: genetisch-interpretatief commentaar zoekt men in Boyens' boek vergeefs. Het
betreft een smaakvol uitgegeven editie van de brieven die Oscar Jespers in de periode
1920-1921 schreef aan zijn vriend Van Ostaijen.
Wéér brieven.
Jespers' brieven aan Van Ostaijen (Van Ostaijens aandeel van de correspondentie
ging verloren) gaan over het ontstaan van de bundel Bezette stad en over de plannen
voor het tijdschrift Sienjaal, waarvan beide briefschrijvers de redactie op zich zouden
nemen. Plannen, inderdaad, want het is uiteindelijk nooit gelukt het tijdschrift ook
daadwerkelijk te doen verschijnen. Uit de brieven wordt wel duidelijk waarom.
Nog voordat er zelfs maar sprake is van het eerste nummer, maakt Jespers zich al
druk om de mogelijke eentonigheid die kan optreden wanneer men een paar nummers
lang dezelfde typografie hanteert. Hadden ze zich nou toegelegd op het maken van
één nummer... Liever fantaseren ze over abonnees en positieve recensies: wel driemaal
zoveel exemplaren denken ze te kunnen slijten als het betrekkelijk populaire Ruimte.
En wanneer duidelijk begint te worden hoe utopisch die gedachte is, laten de
redacteuren zich nauwelijks uit het veld slaan: opgetogen somt Jespers enkele brieven
later één voor één de namen van de abonnees op - het resultaat van de verzending
van 800 prospectussen.
Heel vermakelijk is het om te lezen hoezeer Jespers en de dichter, die vond dat
het woord ‘ernst’ in de literatuur voor tien jaar verboden zou moeten worden, dit
alles desalniettemin bloedserieus nemen. Soms voelde ik bij het lezen van de brieven
iets van de oude opwinding terug: dit is de sfeer die mij ooit van de jongensbrieven
van Nijhoff en Van Vriesland deed snoepen.
Maar kom, ik houd niet meer van brieven. En bovendien: de titel van het boek dat
ik lees suggereert dat het serieuze informatie geeft over de ontstaansgeschiedenis
van Bezette stad. De bundel, door Van Ostaijen in 1920 te Berlijn geschreven, werd
bij afwezigheid van de auteur door de Antwerpenaar Jespers in zijn opmerkelijke
vorm gegoten - een unieke interdisciplinaire coöperatie.
Op zoek naar informatie over dit gecompliceerde, over twee schijven verlopende
ontstaansproces lees ik verder. Maar ik word teleurgesteld. Wat was de precieze
rolverdeling tussen Jespers en Van Ostaijen? Welke tekstuele wijzigingen werden
met het oog op de typografie doorgevoerd? Heeft Jespers zich ook met de inhoud
van de gedichten bemoeid? Het wordt allemaal niet duidelijk.
Natuurlijk: het ontbreken van antwoorden op deze vragen in Boyens' boek is voor
een deel aan de aard van de brieven te wijten. Maar het ligt ook aan de manier waarop
Boyens de brieven heeft bezorgd. Het is waar: de leestekst van de brieven wordt
geannoteerd met behulp van noten en voorafgegaan door een inleiding van de
bezorger. Maar de noten zijn al te introducerend en doen lang niet altijd ter zake
(noemt Jespers bijvoorbeeld in een brief uit 1920 de naam van Moens, dan lezen wij
in een noot dat deze dichter in 1944 door de krijgsraad ter dood werd veroordeeld.
Bij verstek, wel te verstaan).
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En de inleiding levert al evenmin verrassende gezichtspunten. Zij geeft een beeld
van Van Ostaijens standpunten ten tijde van Bezette stad aan de hand van citaten uit
de essays en kritieken. Dat deze ook door anderen veel-
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gebruikte citaten bekend zijn, valt Boyens niet kwalijk te nemen, maar men kan wel
vraagtekens plaatsen bij het gebrek aan distantie en reflectie in haar omgang met de
fragmenten. Steeds gebruikt zij formuleringen als ‘hieronder verstond hij’: leidraad
is Van Ostaijens voorstelling van zaken. Ook wanneer het gaat om interpretaties van
tekstfragmenten of om termen als ‘organisch expressionisme’ en ‘unanimisme’. Ik
mis in inleiding en commentaar de duidelijkheid scheppende, sturende hand van de
editeur. Zij heeft willen reconstrueren en is daarbij zo dicht mogelijk bij Van Ostaijen
gebleven. Wat zij bijvoorbeeld verstaat onder het veelvuldig vallende woord
‘modernisme’ is dan ook onduidelijk.
Boyens geeft op een aantal interessante vragen geen antwoord omdat ze nalaat te
speculeren. Waar is bijvoorbeeld Van Ostaijens aandeel in de correspondentie
gebleven? En wat zou, bijvoorbeeld op grond van Van Ostaijens essays en (andere)
brieven, gezegd kunnen worden over de genesis van Bezette stad? Haar boek kent
te weinig interpretatieve momenten. En dat terwijl de literatuur over Van Ostaijen
toch al niet gekenmerkt wordt door avontuurlijkheid.
Kennis van zijn leven, kennis van zijn bronnen, kennis van de kunststromingen
van zijn tijd - dat zijn zo'n beetje de preoccupaties. Alles weten. Publicaties die het
resultaat zijn van archiefonderzoek zijn veel talrijker dan de proeven van reflectie
op Van Ostaijens teksten. Het komt mij soms voor dat reconstructie de causa finalis
is van de Van Ostaijen-studie. Er is wél een Documentatie (de aangeklede
brieveneditie waarvan al sprake was), maar géén biografie; we weten zowat alles
over de verwantschap tussen Van Ostaijen en de kunstenaars in zijn omgeving (Der
Sturm, Friedländer), maar vrijwel niets over zijn positie in de minder enge context
van het modernisme (Eliot, Pound en anderen die hij wellicht niet las).
De brief (liefst van Van Ostaijen zelf, maar anders van een van zijn vrienden)
geldt in een groot deel van de Van Ostaijen-literatuur als de belangrijkst mogelijke
vondst. Maar wordt er ook nog stoutmoedig geïnterpreteerd? Spreken we de dichter
nog wel genoeg tegen? Hoe staat het met het avontuur van de meerduidige tekst?
Betrekkelijk slecht. Het voetspoor van de dichter wordt gevolgd, en dat is een
literair-historische strategie waarin de brief een belangrijke rol speelt. Misschien dat
ook die strategie maar eens voor tien jaar verboden zou moeten worden.
Thomas Vaessens

‘O pest, o huisverdriet!’ Jozef en zijn broers in Dothan
Op 26 december 1640 vond in de Amsterdamse Stadsschouwburg de première plaats
van Joost van den Vondels Jozef in Dothan. Ruim drieënhalve eeuw later, op 4 juni
1996, voerde theatergezelschap Het Toneel Speelt onder regie van Hans Croiset het
stuk opnieuw op.
Terwijl ik werkte aan een teksteditie voor deze uitvoering raakte ik geïntrigeerd
door de verhoudingen tussen de broers. Hoe heeft het zover kunnen komen dat de
meerderheid Jozef wilde vermoorden? Wat heeft Jozef in de ogen van zijn broers
misdaan? Tijdens mijn zoektocht door de Vondel-literatuur vond ik in de commentaren
een overwegend positief beeld van Jozef. Deze visie blijkt vooral voort te komen uit
een bijbelse benaderingswijze van het stuk, waarbij Jozefs uitverkoren positie en het

Vooys. Jaargang 15

thema van de prefiguratie centraal staan. Omdat deze commentaren zo gericht zijn
op het verdere verloop van Jozefs leven, waarin hij het tot farao van Egypte zal
brengen, en op het beeld van Jozef als voorafschaduwing van Christus, hebben zij
weinig oog voor de kleine details in Vondels stuk.
Is Jozef werkelijk zo onschuldig als de critici beweren? Naast de wreedheid van
Simeon en Levi
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lijkt Jozef inderdaad zonder schuld, maar hoe is het mogelijk dat een zuivere en
argeloze jongen zoveel wrok veroorzaakt bij zijn broers? De gebeurtenissen hebben
natuurlijk hun functie met het oog op de toekomst, waarin Jozef uiteindelijk de
meerdere zal zijn over zijn broers. Dergelijke verwijzingen kunnen echter alleen als
zodanig door de toeschouwers geïnterpreteerd worden doordat dit motief een
belangrijke rol speelt in de rei van Vondels treurspel. De personages zelf weten
logischerwijs niet wat er te gebeuren staat in de verre toekomst, ze hebben hoogstens
voorgevoelens. Bekijkt men Jozef op het inhoudelijke niveau, dat van de tragedie
zelf, dan valt op dat hij afgeschilderd wordt als een (jong) mens met gebreken. Hoog
tijd om zijn optreden aan een onderzoek te onderwerpen.
Jozef is de op een na jongste van de elf zonen van Jakob. Hij is een halfbroer van de
broers die op het toneel staan. Het feit dat zij voortgebracht zijn ‘Uit ene vader wel,
maar uit verscheiden moeders’ en dat Jozef een halfbroer is ‘slechts van vaders zij’
schept al bij voorbaat een kloof tussen Jozef en zijn broers. Daartegenover staat wel
dat Ruben en Judas het belang van het behoud van de familieband benadrukken.
Maar dit wordt bemoeilijkt doordat Jozef de lieveling van zijn vader is.
Jozef gaat zijn broers onbezorgd tegemoet, ook nadat hij een bange droom heeft
gehad. In de droom werd hij omringd door negen kwaadwillige slangen waarna de
geest van zijn moeder Rachel hem smeekte op de vlucht te gaan. Een stem stelde
hem echter gerust met de boodschap dat God zijn reis zou zegenen. Jozef mijmert
vervolgens hoe ‘ootmoedig en beleefd’ hij zijn broers zal groeten, want een juiste
begroeting kan eventuele onenigheden binnen een familie sussen: ‘[...] en misschien
waarin ik hun misdeê / door onbedachtzaamheid, waaruit iets kwaads mocht wassen’.
Jozef denkt aan Jakob die zijn broer Esau mild wist te stemmen door hem nederig
te begroeten en zo vergeving verkreeg. Maar Jozef wil zijn ‘trouwe’ broers niet
vergelijken met Esau die wrok jegens Jakob koesterde, omdat deze hem door een
list het eerstgeboorterecht ontnomen had. Jozef is dus wel op zijn hoede, maar weet
eigenlijk niet wat hij zijn broers misdaan zou hebben.
De reactie van Simeon en Levi wanneer zij Jozef in het oog krijgen, is niettemin
uiterst fel en wekt de indruk dat Jozef niet zo onschuldig is als hij lijkt. ‘O pest, o
huisverdriet!’ roept Levi uit. Al snel wordt duidelijk wat voor streken de dromer hen
heeft geleverd. Ten eerste heeft Jozef zijn broers verklikt bij hun vader. Simeon en
Levi vermoeden dan ook dat broerlief hen wederom komt bespieden. Deze
onruststoker moet verwijderd worden, aldus Simeon, zodat de rust in het huis terug
kan keren. Ten tweede blijkt dat Jozef zijn broers met zijn bijzondere dromen, waarin
hij regeert over de familie, tart. En daar komt een ander motief om de hoek kijken:
Jozef wordt verdacht van heerszucht. Door te vertellen wat hij gedroomd heeft,
onthult hij zijn plannen, denken de twee wraakzuchtige broers. Judas trekt in twijfel
of Jozef nu echt zo gevaarlijk is; immers, sinds wanneer streven jongeren naar de
macht? Volgens Simeon en Levi is dergelijke doortraptheid binnen de familie niet
vreemd. Ook zij wijzen dan, net als Jozef in een eerder stadium zelf doet, op een
gelijkenis met Jakob. Maar wel een minder gunstige: Jozef aardt naar zijn vader die
door de gunst van zijn moeder het eerstgeboorterecht van zijn broer Esau wist af te
pakken. Judas en Ruben nemen het voor Jozef op. Jozef is nog jong, dartel en
onbedachtzaam; de jaren zullen hem leren zich te beheersen. Bovendien benadrukt
Ruben de rol van vader bij het veroorzaken van de jaloezie onder de broers. Toch

Vooys. Jaargang 15

geven zowel Judas als Ruben toe dat Jozef niet geheel onschuldig is. Judas heeft het
over ‘zijn feilen’ en Ruben noemt Jozef ‘die loze [slimme] jongen’, die zijn vaak
‘verklikte broers’ tartte met
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zijn dromen en daardoor ‘rumoer’ in het huis teweegbracht.
Wanneer Jozef bij zijn broers aangekomen is, vertelt hij dat hij hen niet op eigen
kunnen, maar door een aanwijzing van een engelachtige verschijning heeft gevonden.
Jozef oppert dat hij wellicht dezelfde engel ontmoet heeft die eens hun vader leidde
toen deze naar Esau reisde om vrede te sluiten. Deze opmerking versterkt de afgunst
van de broers en zij negeren de jongen. Jozef schrikt van deze afwijzende houding
en beseft dat hij hen gunstig moet zien te stemmen. Hij valt op zijn knieën voor hen
neer en smeekt: ‘Vergeeft me mijn vergrijp nog eens [één keer] en dan niet meer’.
Jozef heeft blijkbaar meerdere keren zijn broers om genade moeten vragen en dit is
zijn laatste beroep op hun vergevingsgezindheid. Jozef noemt zijn gedrag ‘een
vergrijp’ en bekent daarmee schuld. Hij ziet in dat hij onbedachtzaam bezig was. ‘'t
Was mijn gulhartigheid [onbedachtzaamheid], nooit dacht ik u te sarren’, probeert
Jozef zich tevergeefs te verweren. Hij zweert bij God en de engelen dat hij nooit ‘list,
bedrog noch argwaan’ in de zin heeft gehad. Simeon gaat echter door hem te
verwijten: ‘Moest gij de broeders nog zo schendig gaan bekladden / tot schande van
het geslacht en rokkenen die twist?’ Om welke daad het precies gaat, is niet bekend.
Wel is duidelijk dat Jozefs gedrag bijgedragen heeft tot de broederhaat.
Jozef wordt afgeschilderd als een dartele, overmoedige jongeman. Zijn gedrag
stemt overeen met zijn jeugdige leeftijd, maar daarmee is zijn onschuld niet
gewaarborgd. Voor een deel kan hij daar zelf weinig aan doen; zijn vader trekt hem
voor en Jozef is overeenkomstig zijn leeftijd ‘wulps’ [onbezonnen] en ‘gulhartig’
[overmoedig]. Zijn naïeve gedrag kan hem derhalve moeilijk kwalijk genomen
worden. Aan de andere kant verheft hij zich boven zijn (nota bene) oudere broers,
neemt een zekere arrogante houding aan jegens hen en heeft hij zich nooit iets
aangetrokken van hun afwijkende reacties. Zo heeft Jozef door zijn gedrag bijgedragen
aan zijn lotsbestemming en is daar zelf schuldig aan. Met deze uiteenzetting wil ik
de zware straf die de broers voor Jozef in petto hebben beslist niet rechtvaardigen.
Wel hoop ik dat na deze blik op de tekst van Jozef in Dothan de afgunst van de broers
tegen Jozef iets beter te begrijpen is.
Stefanie Meijer

Federigo Tozzi, Herinneringen van een jonge beambte
De laatste jaren wordt de Italiaanse schrijver Federigo Tozzi (Siena 1883- Rome
1920) door de literaire kritiek in zijn geboorteland eindelijk op waarde geschat. Nam
hij tot voor kort in de literatuurgeschiedenis een marginale plaats in als provinciale
epigoon van het naturalisme, nu ziet men in hem steeds meer een voorloper van het
moderne proza van de jaren twintig en dertig. Naast de roman Met gesloten ogen,
die in 1994 in het Nederlands verscheen, speelt bij deze herwaardering de Ricordi
di un giovane impiegato (Herinneringen van een jonge beambte) zo'n cruciale rol,
dat ook deze korte tekst absoluut in het Nederlands vertaald zou moeten worden.
De Herinneringen van een jonge beambte hebben de vorm van een dagboek, waarin
de ervaringen worden beschreven van de twintigjarige Leopoldo Gradi, die gedurende
ruim een jaar (van januari 1908 tot april 1909) als spoorwegbeambte te werk wordt
gesteld in Pontedera, een klein gehucht tussen Florence en Pisa. Maar van werken
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komt niet zo veel, want Leopoldo is een typische ‘inetto’, een dromer zonder
praktische en sociale vaardigheden, een outcast die niet
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actief weet deel te nemen aan het leven van alledag, maar er naar kijkt, er over denkt
en schrijft. ‘Me los rukken uit de dronkenschap van ledigheid en ondoelmatigheid,
waaraan ik me vrijelijk heb overgegeven van mijn vijftiende tot mijn twintigste jaar,
lijkt me een geniepige wreedheid’, zo begint Leopoldo zijn dagboek. En al gauw
blijkt dat hij daartoe ook niet in staat is. Hij bruskeert de dorpelingen door niet altijd
te eten in de plaatselijke trattoria, door geen rondjes te geven in het café en door
aanmerkingen te maken op zijn huurkamer. Hij wordt uitgelachen door zijn collega's
om zijn onaangepaste zwijgzame gedrag, en de meisjes op straat roepen hem na:
‘Wat een rare. Het lijkt wel een priester!’
Net als Tozzi zelf en het personage Pietro Rosi uit Met gesloten ogen, is Leopoldo
geterroriseerd door zijn dominante, liefdeloze vader die, door hem naar Pontedera
te sturen, een ‘vent’ van hem hoopt te maken en bovendien wil beletten dat de relatie
met zijn grote liefde Attilia wordt voortgezet. ‘Die Leiden des jungen Leopolds’ is
op het eerste gezicht een voor de hand liggende associatie; maar Leopoldo heeft niets
meer van de romantische hartstochtelijkheid die Goethes Werther de dood in drijft,
en Attilia lijkt in Pontedera slechts aanwezig als herinnering, in de vorm van een
rode roos. Nooit schrijft Leopoldo haar zelf; omdat ze ziek is, en steeds zieker wordt,
gaat de briefwisseling via een vriendin. En haar dood wordt voor Leopoldo als het
ware ‘doorkruist’ door de gelijktijdige geboorte van een zusje, dat haar naam zal
dragen. Dit psychodrama is volledig autobiografisch, op één belangrijk punt na:
terwijl Tozzi zelf naar huis terugkeert als zijn vader sterft en onmiddellijk daarna
trouwt met zijn geliefde Emma, blijkt Leopoldo zo zeer getraumatiseerd door zijn
vader, dat hij zijn gevoelens en hartstochten volkomen verdringt, Attilia's dood als
het ware sublimeert met nieuw leven, en zelf als verloren zoon terugkeert in het
gezin.
In deze vader-zoonrelatie dringt natuurlijk de overeenkomst met Kafka zich op.
Vooral uit de Brief an den Vater blijkt dat ook Kafka zowel fysiek als psychisch het
tengere zwakke tegenbeeld vormt van zijn vader; dat ook deze vader alle liefdesrelaties
van zijn zoon kapot maakt; en dat ook hij tegen dit tiranniek gedrag een soort oedipaal
verbond sluit met zijn moeder. En ofschoon Kafka beschikt over een grotere rationele
luciditeit om dit alles onder woorden te brengen, zijn toch ook in Tozzi's
Herinneringen van een jonge beambte juist die passages, waarin Leopoldo uiting
geeft aan zijn gedachten en gevoelens, de voorbodes van het modernistische proza
uit de jaren twintig en dertig. Het is dan ook bizar te moeten constateren dat deze
tekst lange tijd in ‘verminkte’ vorm is verschenen. Na Tozzi's plotselinge dood in
1920 werd de eerste uitgave ervan bezorgd door de gezaghebbende criticus Giuseppe
Antonio Borgese, die zich, wellicht ook door de ontreddering die de oorlog overal
teweeg had gebracht, sterk maakte voor een nieuw civiel-ethisch engagement van
de intellectueel; een engagement dat in de literatuur onder andere gerealiseerd zou
moeten worden door een terugkeer naar de grote romanvorm van weleer.
Tozzi's fragmentarisch dagboekproza met een personage dat tot geen enkel
engagement in staat is, paste natuurlijk niet in dit ideaal, en dus werd de tekst gekuist,
en bleef hij gekuist totdat Tozzi's zoon hem in de jaren zestig naar de letter en de
geest van zijn vader herstelde. ‘Ik moet bekennen’, zegt Tozzi senior, ‘dat ik van
geen enkele roman de plot weet; want dat zou tijdverlies zijn en daarmee uit. Ik ben
tevreden als ik zo nu en dan een “stukje” vind waar de schrijver er echt in slaagt me
welk idee dan ook te geven van onze vluchtige werkelijkheid.’

Vooys. Jaargang 15

Tozzi zelf geeft ons door de ogen van Leopoldo keer op keer zo'n ‘stukje’ en zo'n
‘idee’, en

Vooys. Jaargang 15

46
wijst juist daarmee vooruit naar de grote ‘anti-helden’ van Joyce, Proust, Musil,
Woolf, Pirandello en anderen. Zo schrijft Leopoldo op 18 maart:
Ik haal uit het verleden een paar verrukkelijke gewoontes, zoals wanneer je zin hebt
om in een lade te snuffelen... er zijn herinneringen die belangrijker willen lijken dan
ze in werkelijkheid zijn. En ik moet opmerken dat deze herinneringen op zich geen
enkel gewicht hebben: maar ze proberen zich aan te passen aan stemmingen die ik
op een bepaald moment heb. Het zijn, om zo te zeggen, symbolische overeenkomsten.
Spreekt uit deze passage die, als zo vele andere, door Borgese werd geschrapt,
soms niet de ‘intermittence du coeur’, de plotselinge herinnering, ontlokt aan een
klein banaal dingetje, waarmee Prousts Marcel keer op keer hele werelden van weleer
weet terug te halen en te vereeuwigen?
Over het algemeen zijn Leopoldo's herinneringen echter veel minder positief dan
die van Marcel; ze vormen geen rijk arsenaal aan verborgen schatten, maar eerder
een doodlopende straat, een net zonder mazen. ‘Waarom’, vraagt Leopoldo zich af,
‘zal ik nooit de voorbije jaren kunnen vergeten; die zich als mos aan stenen hebben
gehecht?’ En in dit ‘mos’ zien we duidelijk een analogie met het ‘anker’ waarmee
de ontelbare personages van Luigi Pirandello voor goed zijn vastgeketend aan hun
traumatische verleden. Pirandello en Tozzi kenden elkaar en hadden grote waardering
voor elkaar; maar terwijl Pirandello, vooral door zijn toneelstukken, al tijdens zijn
leven wereldfaam genoot, begint Tozzi pas nu heel schuchter Europa te verkennen.
Cok van der Voort
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Het ideaal van de veelzijdigheid
Pieter Jeroense en Jeroen Kapteijns
Interview met Serge van Duijnhoven
In de reeks interviews met jonge, veelbelovende auteurs, is het woord
ditmaal aan Serge van Duijnhoven. Deze Amsterdammer blinkt uit
in veelzijdigheid: naast zijn dichtwerk, heeft hij een roman en een
verhalenbundel gepubliceerd. Bovendien is hij een van de drijvende
krachten achter het tijdboek MillenniuM, waarin het naderende einde
van het tweede millennium gethematiseerd wordt. Van Duijnhoven
vertelt onder andere over zijn bewondering voor Leo Ferré, de
doelstellingen van MillenniuM, zijn debuutroman Dichters dansen
niet, zijn fascinaties, ervaringen met recensenten en zijn vernieuwende
opvattingen over poëzie.
In 1993 overleed de Franse dichter / zanger Leo Ferré. Met Brassens en Brel behoorde
hij tot de ‘Grote Drie’ van het Franse chanson. In Frankrijk werd om zijn dood
gerouwd alsof hij een vorst was. In het tijdschrift MillenniuM (1993) wijdde Serge
van Duijnhoven (Oss, 1970) enkele pagina's aan het heengaan van deze
excentriekeling. In dat artikel noemt hij Ferré de ‘dichterlijke advocaat van de amour
anarchie’. De chansonnier streefde namelijk de absolute vrijheid na: ‘De mens is
vrij, en zal zelf waarde moeten geven aan zijn leven. Geen kerk, geen koning, geen
politieke partij, geen leger kan hem daarbij leiden.’ Van Duijnhoven staat verder stil
bij de olympische wijze waarop Ferré zijn kunstenaarschap opvatte. ‘Geen gezeik,
geen valse bescheidenheid, geen verontschuldigingen wat zijn poëzie betreft.’ Ferré
vond dat de kunst niet in een ivoren toren thuis hoorde. Zo nam hij gedichten van
Verlaine, Rimbaud, Apollinaire en Aragon - zijn broeders van de nacht - in zijn
repertoire op en bracht op deze manier hun poëzie onder het grote publiek. Belangrijk
voor Van Duijnhoven - al van jongsaf een groot bewonderaar van de man - is ook
dat zijn chansons gedragen werden door grote ideeën op het gebied van de politiek,
de vrede en solidariteit.
Van Duijnhoven en Ferré zijn geestverwanten; hun opvattingen over kunst en het
kunstenaarschap zijn nauw verwant. Ook bij Van Duijnhoven zijn poëzie en muziek
onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het kleine wereldje van de Nederlandse
letteren probeert hij zijn eigen plan te trekken en vreest de autoriteit van recensenten
niet. Hij mag zijn publiek graag verrassen met nieuwe en experimentele vormen.
Kunst hoeft voor hem niet per definitie verheven te zijn. En uit de stukken die hij
voor het tijdboek MillenniuM schreef, maar ook uit zijn eigen poëzie, blijkt de
betrokkenheid bij eigentijdse culturele en maatschappelijke vraagstukken.
Van Duijnhoven was een van de oprichters van MillenniuM, het tijdschrift van de
Kunstgroep Lage Landen. De zeer jonge kunstenaars die zich rond dit tijdboek hadden
geschaard, streefden een grondige vernieuwing van het kunstklimaat in Nederland
na. Met hun eclectische belangstelling, frisse ideeën, hun eigenzinnige projecten,
hun engagement, maar vooral ook hun moed wisten ze het ingesufte wereldje van
de Nederlandse letteren even wakker te schudden. Hoewel Van Duijnhoven duidelijk
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zijn stempel op dit blad heeft weten te drukken, treedt hij liever niet op als
woordvoerder van MillenniuM. ‘Ik kan wel praten over wat we gedaan hebben, maar
spreek dan niet namens anderen. Daar krijg je alleen maar sores mee. Uiteindelijk
zijn het allemaal individueel opererende kunstenaars die MillenniuM als platform
gebruiken en incidenteel samenwerken. Maar van gemeenschappelijke doelen of
idealen is nooit sprake geweest.’
Toch wil hij wel wat dieper op het karakter van MillenniuM ingaan. ‘Wat
MillenniuM zeker kenmerkt is dat het dingen in kaart heeft willen brengen. Het heeft
een inventarisatie van bepaalde zaken willen maken. Zo hebben we bijvoorbeeld een
bloemlezing van jonge Vlaamse en Nederlandse
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dichters [Aan iedere spijker een regel], een zogenaamd zap-nummer en een boek
over v.j.-kunst gemaakt. Dat laatste nummer is overigens niet om aan te zien, maar
dat gebeurt als je dingen probeert; dan ga je af en toe flink op je bek.’
‘MillenniuM heeft ook altijd geprobeerd bepaalde thema's, waarvan wij dachten
dat ze voor deze tijd relevant waren, te behandelen. En dan niet, zoals zo vaak gebeurt,
op een columnachtige manier. Nee, we hebben in ons blad de ruimte genomen om
bepaalde dingen uit te werken. Dat bleek in een tijd van vluchtige meningen en snelle
columns heel verfrissend.’ Mede door deze serieuze benadering van ‘grote’ thema's
kreeg MillenniuM al snel het labeltje ‘geëngageerd’ opgeplakt. Van Duijnhoven moet
daar weinig van hebben: ‘MillenniuM is niet per definitie geëngageerd. We hebben
verschillende stemmen laten horen, bepaalde dingen aangedragen, en zaken
geïnventariseerd. Maar dat is niet voldoende om ons het oormerk “geëngageerd” op
te prikken. Dat is veel te gemakkelijk.’
Bijzonder aan MillenniuM is ook het interdisciplinaire karakter: kunstenaars van
voorheen streng gescheiden kunstvormen grepen de mogelijkheid aan om samen te
werken. MillenniuM is dan ook zeker geen letterkundig blad. Van Duijnhoven: ‘Die
eclectische en openhartige geest hoorde bij de inzet van het blad. Daar kunnen hele
mooie dingen uit voortkomen. Hoewel je moet oppassen niet zomaar alles met elkaar
te gaan vermengen. Het moet wel een duidelijke functie hebben. Als ik samenwerk
met een d.j. dan doe ik dat omdat ik mijn teksten op een bepaalde manier wil
gebruiken, om ze een nieuwe impact te geven.’
In het prozadebuut van Van Duijnhoven, Dichters dansen niet (1995), komen de
achtergronden van MillenniuM aan bod. De oprichting van het blad vormt in dit boek
een rode draad. De eerste regels luiden: ‘We waren met een man of tien, twintig.
Jonge enthousiastelingen, kleine ridders van de kunst die vonden dat er dingen aan
het veranderen waren en dat het tijd was voor nieuwe ideeën, een nieuwe groep, een
nieuw blad. We waren allen zeer jong en hadden een grote mond en nog grotere
plannen en dat was wat ons bijeenhield. We vonden dat er nog heel wat was om over
te schrijven, om te proberen en om voor in te staan, en te oordelen naar alles wat er
om ons heen gebeurde was dat ook zo.’ Dichters dansen niet laat zich lezen als een
heuse sleutelroman. Millenaar is MillenniuM, Mark Moors is Van Duijnhoven zelf,
de X-ray verbeeldt de Amsterdamse discotheek de Roxy, terwijl de lezer in Gerrit
Krijt de niet-dansende dichter Gerrit Komrij kan herkennen.
Toch is het reilen en zeilen van MillenniuM niet meer dan een dun verhaallijntje.
Van Duijnhoven: ‘Van een sleutelroman in de ware zin van het woord kan nog geen
sprake zijn. Daarvoor zat ik er toen nog veel te dicht op. Pas over tien, twintig jaar
kunnen we de geschiedenis van MillenniuM optekenen.’ Dichters dansen niet geeft
in tien korte schetsen een indruk van het leven van hoofdpersoon Mark Moors en de
Amsterdamse house-scene, die eind jaren tachtig opkwam. Het onrustige en vrij
oppervlakkige bestaan van de jonge Amsterdamse kunstenaar die net als zijn
kunstbroeders een sterke drang heeft tot het nachtleven en genot staat centraal. Zijn
ietwat lege dagen, die vooral in beslag genomen worden door allerlei praktische
beslommeringen - aangebrande groentejasjes, gestolen fiets en enveloppen plakken
- eindigen meestal op de dansvloer. Daar, temidden van de kolkende en zwetende
massa, laat hij de oorverdovende beat van de hallucinerende muziek zijn lichaam
intrekken.

Vooys. Jaargang 15

De housemuziek en houseparty's betekenen voor Mark en zijn vrienden meer dan
zomaar een avondje uit. ‘De houseparty's waren de beeldenstorm van deze tijd. De
beelden moesten om, de banken aan de kant, er moest gedanst worden. Geen gemeente
kon eraan ontkomen. Op een gegeven moment gingen ze allemaal voor de bijl. De
angst van de burgerij was terecht. De jeugd was bezig vreselijk wraak te nemen op
de ouderen, op het volwassen leven, op de grenzen die zij zichzelf gesteld had, de
morele aflaten waarmee zij haar dagelijkse rust afkocht. En iel en betekenisloos stierf,
in de handpalm van een reusachtige God, door wiens vinger ze als een insekt op een
goede dag zouden worden doodgedrukt.’ (p. 52). Op de houseparty's kan de jeugd
zichzelf zijn. Daarbij heeft voor Mark Moors het nachtleven nog een andere functie;
hij probeert zijn geliefde Lot te vergeten. Hoewel soms onbevredigend, verkiest hij
de beweging, de herrie en de nacht boven de stilstand, de rust en het bed. Voortdurend
is de jonge held in de weer om zijn Lot te ontlopen.
Van Duijnhoven noemt de nacht één van zijn fascinaties. ‘Ik ben geïnteresseerd
in de nacht. Ik houd ervan. Dat komt, omdat ik geboeid word door juist datgene,
waarin de mens zich kan verliezen. De mens heeft dat nodig, de donkerte of de nacht,
om zich over te kunnen geven aan of zich te verliezen in de roes. Blijkbaar kan men
op die manier een ander
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register in zichzelf aanslaan. De hedonistische danscultuur is een mogelijkheid
waaraan men zich volledig kan overgeven.’
Maar het is niet de enige manier. Van Duijnhoven legt een direct verband tussen
de roes van het nachtleven en het oorlogsgeweld zoals hij dat zelf als
oorlogscorrespondent in Bosnië heeft aanschouwd. ‘Voor het feest en de oorlog
wordt dezelfde poel van lusten aangeboord. Voedsel, vlees, begeerte, oorlog en
vernietigingsdrang; die dingen hebben met elkaar te maken.’
In zijn jongste dichtbundel Copycat (1996) heeft hij verbanden proberen te leggen
tussen deze menselijke driften. Het motto van de Engelse dichter en zanger Peter
Hammill wijst daarop: During sex we are timelocked as in war. De verbanden tussen
begeerte en vernietigingsdrang komen expliciet naar voren in de gedichten over
Bosnië uit de afdeling ‘De stad als kadaver’. ‘Ik heb niets, zei de vrouw, behalve
honger’ luidt het schrijnende refrein van deze verzen. Van Duijnhoven over de
bijzondere vorm van deze gedichten: ‘Het is prozaïsche poëzie. Ik heb gekozen voor
flarden of bewust brokkelige stukken tekst zonder dat ik in eerste instantie schoonheid
heb nagestreefd. Natuurlijk heb ik ze gevijld en bewerkt, maar ik heb ze zo rauw
mogelijk proberen te houden. Ze moesten worden zoals de stad zelf.’ Van Duijnhoven
heeft met Copycat geprobeerd bepaalde grenzen te overschrijden: ‘Wat mij betreft
hoef je het geen poëzie te noemen. Net zoals Dichters dansen niet eigenlijk geen
roman mag heten; het zijn tien korte scènes uit het leven van Mark Moors, geschreven
op de dreun van de housemuziek.’
In Trouw ontstond onlangs een discussie naar aanleiding van Van Duijnhovens
Bosniëgedichten. Centraal stond de aloude vraag of poëzie wel zou kunnen en / of
mogen functioneren als drager van politieke ideeën. Recensent Peter de Boer noemde
het engagement uit Copycat sympathiek, maar met poëzie had het naar zijn mening
weinig van doen: de dichter zou met zijn protest zichzelf overschreeuwen. Volgens
Bert van Weenen - redacteur van het literaire bulletin Chroom - leent poëzie zich
niet voor politiek, omdat er geen afstand met het onderwerp is en de taal vaak te kaal
en afgezaagd is. Hij pleit in zijn stuk voor diepzinnige op theologie en filosofie
gefundeerde poëzie. Zelf zou Van Duijnhoven zijn Bosniëgedichten niet geëngageerd
noemen. ‘De mensen in deze gedichten voeren een oorlog tegen hun lichaam of tegen
zichzelf. Ik vind het onzin om
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dit geëngageerd te noemen. Ik neem toch nergens een stelling in? Wat er hoogstens
uit naar voren komt, is de afschuw van de gruwelijkheid van de oorlog. Maar als dat
tegenwoordig ook al geëngageerd is...’
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Van de negatieve reacties op zijn werk kan hij niet lang wakker liggen. Hij doet
ze met een schouderophalen af, in de wetenschap dat hij met zijn eigengereide en
rebelse optreden wel nooit in de smaak van de critici zal vallen. Cynisch: ‘Nee, dan
zullen er eerst enkele recensenten moeten overlijden.’ Slechte recensies hebben zijn
werkdrift nooit vergald. ‘Op een gegeven moment bepaal je gewoon waar je het voor
doet. En bij mij geldt één hoofdregel: ik schrijf niet voor de recensenten. Gelukkig
heb je altijd van die Don Quichottes gehad die zich nergens een fuck van aantrekken
en solitair, zonder enige erkenning bezig zijn met iets te prutsen in de kunst en daar
toch heilig in kunnen geloven. Een enkele keer wordt er een ontdekt en hebben we
van doen met een genie à la Van Gogh. Meestal niet. Je kunt daar geen peil op trekken.
Voor mij geldt dat ik m'n eigen dingen maak. Ik schrijf de boeken die ik wil schrijven,
probeer mijn projecten en plannen af te maken en zie wel waar ik uitkom. Het is aan
een ander om daarover te oordelen.’
‘Uit zo'n discussie in Trouw blijkt weer eens dat voor een aantal recensenten poëzie
pas poëzie is als
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het over landschappen of eerbiedwaardige thema's gaat. Men ziet het liefst bundels
die geïllustreerd zijn of geschreven aan de hand van schilderijen. Het heeft te maken
met die bibliofiele cultuur van het voorzichtige die in het poëziewereldje overheerst.
Dat is rustgevend.’ Van Duijnhoven noemt de Nederlandse recensenten ‘herauten
van een bastion’: ‘Het is een bolwerk van professoren, studenten en recensenten met
een eigen bijna exegetische studiecultuur en een uitgesproken voorkeur voor klassieke,
strenge vormen. Zij bepalen de wetten van de poëzie, waar ik tegen in ga.’
‘In dat eliteraire wereldje zal weinig veranderen. Het is opmerkelijk hoe juist jonge
recensenten alles wat modern is verwerpen. Voor mij heeft het desastreuze gevolgen
gehad dat ik ben besproken door jonge recensenten als Onno Blom en Michel Maas.
Zij nemen de normen van de oudere garde klakkeloos over. Zo komen zij in een goed
blaadje te staan. Bovendien geeft het een gevoel van macht om af te kunnen geven
op alles wat nieuw en modern is. Dat vinden ze lekker. Een goed voorbeeld hiervan
is een recensie van Maas over het tijdschrift Zoetermeer. Hij vond het maar niets:
het blad zou vol staan met braaksel en seks. In een van de meer traditionele
tijdschriften stond een gedicht “Ode aan een landweg”, dat natuurlijk wel in de smaak
viel.’ Van Duijnhoven is duidelijk geïrriteerd daarover: ‘Die pastorale poëzietraditie
is een ziekte. Des te groter de behoefte er eens een flinke gabberbeat doorheen te
gooien.’
De jonge dichter lapt de heersende normen van het bastion aan zijn laars. ‘Van
mij kan alles poëzie zijn. Waarom zou je geen poëzie kunnen schrijven over Bosnië,
over gokhallen of over Ayrton Senna die terugkeert op aarde in de gedaante van een
flipperautomaat?’ Bij herhaling pleit hij voor een grotere openheid in de literaire
wereld. ‘De laatste jaren is een ontwikkeling van verdergaande profanisering
aanwijsbaar. Steeds meer kunstenaars ontdekken het braakliggende terrein tussen
dat kleine elitaire clubje en de massacultuur.’
Van Duijnhoven experimenteert met house en discjockeys en verwerkt dit in eigen
performances waarmee hij zijn poëzie presenteert. ‘Het gaat mij daarbij niet om het
propageren van housemuziek. Ik ben geïnteresseerd in house en het werk van d.j.'s,
omdat zij werken met moderne elektronische apparatuur. Ik vond in de manier waarop
zij omgingen met geluiden, samples en stemfragmenten raakpunten met mijn eigen
werk. Door die samenwerking heeft mijn werk er een nieuwe dimensie bij gekregen.
Ik kan mijn gedichten in een bepaalde context plaatsen, fragmenten door elkaar
presenteren en klankexperimenten uitvoeren.’
Inmiddels heeft Van Duijnhoven zijn grenzen al weer verlegd. Hij maakt nu ook
gebruik van beeldmateriaal. ‘V.j. Gabriël Kousbroek - oprichter van Eyegasm [een
v.j.-collectief] - heeft mijn teksten in de computer gezet en mixt er beelden doorheen.
Bij mijn optredens - die momenteel Van Duijnhovens belangrijkste inkomstenbron
vormen - heb je mijn teksten, de muziek van d.j. Dano en de beelden van Kousbroek;
het is een totaalspektakel.’
Van Duijnhoven vraagt zich af waarom dit soort dingen toch niet mogelijk is op
de traditionele poëziefestivals. ‘Is het dan geen poëzie meer? Kunnen we alleen maar
van poëzie spreken als het in een boekje staat? Waarom mag het toch niet anders
gebracht worden? De combinatie poëzie en muziek is trouwens niets nieuws. Wat
te denken van de troubadours, de minstrelen of de Franse chansonniers. Je zou eerder
kunnen zeggen dat ik in een traditie sta. Zelf ben ik via de muziek met poëzie in
aanraking gekomen.’ Van Duijnhoven vertelt hoe hij via de liederen van Leo Ferré
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de poëzie heeft ontdekt. ‘Door hem ben ik Rimbaud, Baudelaire, Verlaine en Aragon
gaan lezen en ben ik me bewust geworden van poëzie. De invloed van die man is
enorm geweest.’
In de Nederlandstalige literatuur voelt hij zich vooral verwant met het werk van
Hugo Claus. Superlatieven schieten tekort: ‘Claus is iemand die ik mateloos bewonder.
Het is een gigant. Niet alleen zijn poëzie, ook zijn proza is meesterlijk. De geruchten,
zijn laatste roman, was weer subliem. Claus is zo'n auteur die niet - zoals veel andere
schrijvers - één eigen stijl heeft. Hij is een acteur; iemand die bij ieder boek dat hij
schrijft een masker opzet.’ Volgens Van Duijnhoven is maskerspel onlosmakelijk
verbonden met literatuur. Hij doet er zelf ijverig aan mee. Zo publiceerde hij gedichten
onder de naam Remi Overman, een personage uit een van Van Duijnhovens verhalen.
Hij verantwoordt die mystificatie als volgt: ‘Door te schrijven kan ik meerdere levens
leiden. In Overman zit veel van mijzelf, maar ik heb het vermengd met andere
levensverhalen. Het is een samenstelling. Overman is trouwens wel een geval apart.
Hij ligt me zeer na aan het hart en ik hoop ooit de tijd te kunnen nemen om dat
personage verder uit te werken. In welke vorm valt nog maar te bezien.’
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Wie het nog betrekkelijk kleine oeuvre van Van Duijnhoven overziet, zal direct
opmerken dat hij net als zijn Vlaamse voorbeeld bij elk werk een andere stijl hanteert.
‘Mijn stijl verschilt per boek. Daarom zijn ze voor de recensenten ook zo moeilijk
te labelen.’ De vrij experimentele en gedurfde houseroman Dichters dansen niet en
de rebellerende en schreeuwerige lyriek uit Copycat lijken in niets op de meer rustige,
traditionele en klassieke gedichten uit Het paleis van de slaap (1993) - Van
Duijnhovens eerste dichtbundel - en de sobere korte verhalen uit De overkant en het
geluk (1995). ‘Er valt in mijn werk inderdaad een soort van tweedeling te zien. Twee
soorten van literatuur die deel van mij uitmaken. Het aardige is dat ik op mijn
zeventiende in eigen beheer een boekje heb uitgegeven, Cascade, waarin die
verschillende stijlen al aan te wijzen zijn. In dat boekje stond poëzie die de wereld
ingeschreeuwd werd, maar het bevatte ook korte verhalen, een novelle, een toneeltekst
en essayerende artikelen. Die novelle heette De overkant en het geluk en was de
eerste aanzet tot wat later een verhalenbundel is geworden. Het is een melancholisch
relaas over liefde, religie, dood en vriendschap. Ook dat is een deel van mij net als
die rebellerende, niet-lyrische poëziestijl. Het paleis van de slaap is net als De
overkant en het geluk een voorbeeld van de wat klassiekere literaire stijl. Terwijl
Copycat en Dichters dansen niet een andere kant van mij laten zien.’
De vorm in Het paleis van de slaap mag van zijn andere werk verschillen, het
onderwerp van de gedichten, de slaap, is nauw verwant met die uit Dichters dansen
niet en Copycat. Van Duijnhoven werkt vanuit een aantal fascinaties. Zouden we de
slaap immers niet net als oorlog, geweld en de hedonistische danscultuur kunnen
beschouwen als een soort van roes, als een mogelijkheid om tijdelijk een punt te
zetten achter ons aardse bestaan? ‘Ik ben altijd gefascineerd geweest door de slaap
en heb me verdiept in de verschillende facetten van slaap; als metafoor, als domein,
maar ook vanuit medisch oogpunt. Slaap is een dubbelleven, dat we allemaal leiden.
Het is iets waar je geen invloed op kunt uitoefenen. Je moet je eraan overgeven,
hoezeer je er soms ook aan zou willen ontkomen. Maar slaap is ook een metafoor
voor dingen die sluimeren, of dat nu de ouderdom is, die langzaam binnensluipt of
een ziekte.’ De titel van de bundel heeft hij ontleend aan de paleizen van de
Ethiopische keizer Haile Selassie, in wiens leven Van Duijnhoven zich verdiept heeft.
Deze keizer had twaalf paleizen waar permanent personeel aanwezig moest zijn voor
de eventuele komst van het staatshoofd. ‘In sommige paleizen is hij nooit geweest.
Dit waren dan ook letterlijk paleizen van slaap.’
Van Duijnhoven is een veelzijdig kunstenaar die zich op verschillende gebieden
heeft laten gelden. Hij verrichtte journalistiek werk voor De groene Amsterdammer,
de Volkskrant, De morgen en NRC Handelsblad, was betrokken bij de oprichting
van de Kunstgroep Lage Landen en het tijdboek MillenniuM, schreef twee
dichtbundels, een kleine biografie, een novelle en een prozaboek. In maart is
bovendien de cd Eindhalte Fantoomstad verschenen, waarop teksten van zijn hand,
maar ook van Olaf Zwetsloot en Def P. van de Osdorp Posse te vinden zijn. Dit
samenwerkingsverband reikt verder dan het maken van deze cd; samen met d.j. Dano
en v.j. Gabriël Kousbroek verzorgen zij performances onder de naam ‘De
sprooksprekers’. Ook voor de komende jaren heeft Van Duijnhoven al plannen. In
Gent werkt hij momenteel aan zijn nieuwe prozaboek, dat als werktitel Boulevard
Oktoberrevolutie heeft gekregen. Hij licht een tipje van de sluier op: ‘Het wordt weer
iets geheel nieuws; een personale roman. Ik kruip onder meer in de hoofden van
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gekken die steeds verder wegzakken in het moeras van redeloosheid dat oorlog heet.
Ook wordt het een relaas over hoe verschillende generaties met oorlog omgaan.’ En
ook het volgende nummer van MillenniuM is op komst. Nadat uitgeverij Prometheus
zich had teruggetrokken leek het erop dat het tijdschrift het einde van het millennium
niet zou halen. Inmiddels heeft echter De Bezige Bij steun toegezegd. ‘Ook de
projecten van Kunstgroep Lage Landen gaan gewoon door. We bewandelen allerlei
artistieke wegen: muziek, theater, exposities, videovoorstellingen en houseparty's.’
Gevraagd naar zijn drijfveer: ‘Ik ben iemand, die denkt dat het zal helpen als je ergens
een vitale impuls aan toedient.’
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Kasteel, achtbaan, hiphopfeest of kerkhof
Peter Kegel
Roman over verleden en verlangen in6 een postmoderne tijd
Onlangs verscheen de vierde roman van Kees 't Hart: Blauw Curaçao.
In deze uitgebreide bespreking geeft Peter Kegel een indruk van het
boek. 't Hart lijkt met Blauw Curaçao meer aan de conventies van de
traditionele roman te beantwoorden; hij heeft ondermeer een plot
ingebouwd. Maar duidelijk wordt dat deze roman toch goed te plaatsen
is in 't Harts oeuvre.
Kees 't Hart debuteerde in 1988 met de verhalenbundel Vitrines. In de jaren daarna
publiceerde hij de romans Land van genade (1989), De neus van Pinokkio (1990)
en Zwembad (1992). Waar deze romans over gaan is niet zo gemakkelijk vast te
stellen. Van een doorlopend verhaal is in de regel geen sprake en de vertelling
samenvatten is praktisch onmogelijk: het wemelt in de boeken van op het eerste
gezicht zeker willekeurige gebeurtenissen en ongebreidelde fantasieën, die nogal
eens erotisch van aard zijn. Maar al is het allemaal niet even duidelijk, humoristisch
is het in ieder geval wel en vooral vanwege de eigenzinnige humor wordt het werk
van 't Hart gewaardeerd. Alhoewel de bewondering niet unaniem is. Sommige critici
hebben moeite met zijn ‘gebrekkige’ schrijfstijl.
Met Blauw Curaçao publiceert Kees 't Hart zijn vierde roman. Het boek kent een
strakke indeling in vier delen, met steeds vier hoofdstukken van ongeveer gelijke
lengte, en is bovendien voorzien van een heuse plot. 't Hart lijkt daarmee meer dan
in zijn eerdere werk te beantwoorden aan de ongeschreven wetten van de klassieke
roman. Maar dat is slechts schijn.

(Re)constructies
Blauw Curaçao leidt de lezer door de gedachtewereld van een negentienjarige jongen
wiens naam niet genoemd wordt. Zijn brein is overvol, bizar: met de wetten van de
causaliteit en met nog veel meer wordt het niet zo nauw genomen. De lezer wordt
194 pagina's lang meegesleurd in een vaak associatieve gedachtewereld; de jongen
construeert idee na idee en ruilt zijn hypotheses direct weer in voor andere. Temidden
van alle ideeën en veronderstellingen is desalniettemin een globale verhaallijn
aanwijsbaar, waarin een drama verscholen ligt. Om een indruk te geven van hetgeen
er gebeurt: de jongen logeert met zijn moeder bij een vriendin in het stadje D. De
dag na aankomst vindt hij op zolder boeken over Curaçao. Hij herinnert zich dat hij
daar vroeger enige tijd heeft gewoond, maar weet verder bijna niets meer van die
periode. Op gedachten gebracht door de fotoboeken en gesprekken van zijn moeder
en haar vriendin Susan, poogt de jongen te achterhalen wat zich op Curaçao heeft
afgespeeld. Is er iets vreselijks gebeurd en is dat vervolgens verdrongen? Of ligt het
toch anders?
Het onderzoek dat de jongen onderneemt brengt hem onder andere bij het huis
waar zijn moeder en hij na terugkomst uit Curaçao enige tijd hebben gewoond. Hij
ontmoet daar een jongen, die Goethes ‘Erlkönig’ ten gehore brengt. Van hem krijgt
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hij een fotoboek, met foto's van zijn vroegere verblijf op het eiland. Met het album
in de hand loopt de jongen terug naar huis. Die avond bezoekt hij met de jongen van
het oude huis en diens zusje de stedelijke schouwburg. Daar vindt een reünie plaats
waarbij
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ook de moeder en haar vriendin aanwezig zijn. Terloops proberen de jongelui de
schouwburg in vlammen te laten opgaan. Het fotoboek wordt uiteindelijk, na een
wandeling door de stad, tezamen met enkele andere voorwerpen begraven onder het
podium van een muziekkoepel. Bij terugkeer in het oude huis gaat de Erlkönig-jongen
een gevecht met hem aan om een pornoboekje. Met nog maar een enkel verfrommeld
plaatje keert de jongen terug naar zijn logeeradres, gaat op bed liggen en wordt weer
wakker van de muziek beneden. Daar zijn de moeder en vriendin, met een oude
vriend, na de reünie bijeengekomen. In no-time drinkt de jongen vier glazen wijn
waarna hij gaat slapen en weer ontwaakt ‘in een hittegolf’. De vriendin komt zijn
kamer binnen en de ontknoping volgt. De jongen slaagt er uiteindelijk in de
gebeurtenissen op Curaçao te duiden.

Feiten en verzinsels
Met zo'n beknopte en misschien ook wat willekeurige samenvatting van het verhaal
ben je er niet bij Kees 't Hart. Dat kan ook niet in een romanwerkelijkheid waar
bijzaken niet te scheiden zijn van hoofdzaken en de beschreven wereld een
opeenvolging is van de meest uiteenlopende visies en interpretaties. Willekeurige
voorvallen in de realiteit van het verhaal worden daarbij onderdeel van grootse en
meeslepende fantasieën. Op de eerste pagina's van de roman is het direct raak. De
jongen vindt op zolder in een oude kist een pornoblaadje, vlak nadat zijn moeder
hem heeft geroepen naar beneden te komen. Wat volgt lijkt nog het meest op de
beeldenreeksen waardoor je weleens wordt overvallen op de momenten tussen waken
en slapen in, laat op de avond of 's morgens wanneer je een droom niet wilt verlaten.
In het volgende, sterk ingekorte fragment, worden het roepen van de moeder, Curaçao
en het pornoboekje samengesmolten tot een pulpfantasie:
Op het omslag stond een vrouw die net als ik mijn [!] naam had horen
roepen. Ze had een rozig gezicht, vuurrood geverfde lippen en donkerrood
haar dat om haar hoofd golfde en dat ze, ook na de miniemste windvlaag,
steeds zorgvuldig in model liet brengen. Op een van de foto's binnenin
zoog een andere vrouw met helderrode lippen een reusachtige pik haar
mond binnen [...]. Op momenten dat de vrouw de pik
niet in haar mond had, wat ook voorkwam, lachte ze uitnodigend, net als
mensen op Curaçao, kom maar hierheen, riep ze, hier kun je lekker
zwemmen, haar stem klonk in mijn mond [...].
Zo gaat het door, een hele roman lang. Alles loopt door elkaar. Karaktereigenschappen
en uiterlijke beschrijvingen vallen afwisselend te beurt aan verschillende personages,
net hoe het uitkomt. Wat eerst radicaal wordt ontkend blijkt vervolgens weer wel
waar te zijn. De jongen wordt in het oude huis bijvoorbeeld geconfronteerd met een
letterspel, een papieren vliegtuigje en nog enkele prullaria, waar hij niets mee te
maken zegt te hebben. Even later beweert hij dat de voorwerpen hem wel degelijk
toebehoren.
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Herinneringen zijn onbetrouwbaar. Op verschillende momenten in de roman wordt
de locatie van het huis op Curaçao besproken: nu eens is dat aan de haven, dan weer
bij een moeras of vlak bij een berg. In een uitvoerig beschreven scène rondom een
doodskist waarin een jong meisje ligt, keren allerlei eerdere gedachten en voorvallen
uit de roman in de raarste combinaties terug. Koningin Beatrix verschijnt te pas en
te onpas. Op onverwachte momenten steekt bovendien onverholen agressie de kop
op. Zo wordt de jongen uit het oude huis vergeleken met ‘een neefje dat bij mij moest
logeren en dat erom bekend stond bij de minste somberheid alles kort en klein te
slaan’; van de vriendin wordt gezegd dat ze een blik in haar ogen had ‘die onmogelijk
was te beschrijven, verward was het, ingetogen, maar ook oplettend alsof ze bij
verkeerde afloop bang was in elkaar geslagen te worden’. Onverwerkte jeugdtrauma's,
of een overschot aan bfilms? Voor dat laatste valt veel te zeggen.

Meer gezien dan meegemaakt
Het personage van Blauw Curaçao heeft van alles gezien en bijna niets beleefd. Het
leidt tot merkwaardige gedachtekronkels. Tijdens een vrijpartij op de loopbrug boven
het podium van de schouwburg is de jongen druk in de weer met het onderbroekje
van het meisje: ‘zachte stof gleed langs mijn vingers en ik wreef hardnekkig door
alsof er na wrijven een plaatje van een zonsondergang zou verschijnen’. Plaatjes,
beelden gaan vooraf aan de ervaring. Concrete situaties worden door de jongen
herleid tot de wereld van televisie en film. Hij voelt zich
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bekeken ‘zoals een quizmaster zijn kandidaten in de gaten houdt’ en wanneer iemand
lacht is het ‘een lach die iemand opzet bij het bekijken van een leuk
televisieprogramma’.
De jongen kan kiezen uit een grabbelton vol losgezongen beelden. Ze schuiven
betekenisloos door elkaar, zijn inwisselbaar. Wanneer hij wordt overvallen door een
vlaag van ‘reünieangst’ lezen we: ‘er is een biologische bom bij de schouwburg
afgegeven zou ik kunnen zeggen, de hele tent moet ontruimd, Japanse terroristen
verspreiden overal in D. gifgas en daarna verkrachten zij de vrouwelijke bevolking,
de gemeente stuurt brieven rond dat alle reünies tot nader order worden verboden’.
Een blik uit het raam over het avondlijke D. levert ‘aan elkaar geklonken stukjes
land met kleine huizen erop, resten van een krijgsgevangenenkamp’. Luguber of
hilarisch, alles is van één waarde, over de feitelijke betekenis van beeld en situatie
kan nauwelijks meer worden geoordeeld. Het is zoals Willem Jan Otten beschreef
in zijn voorlaatste roman De wijde blik (1992); daar constateert scenarioschrijver
Rozemond dat de naoorlogse generatie meer heeft gezien dan meegemaakt. Tegen
zijn cursisten zegt hij: ‘Jullie zijn gekieteld door de werkelijkheid, niet op de proef
gesteld. Jullie lijden niet, jullie jeuken’. Ook Kees 't Harts personage jeukt, en niet
zo'n beetje ook.

Kunst hergebruikt
Het vermakelijke spel strekt zich bij 't Hart uit tot de domeinen van de kunst. Grote
en minder grote namen moeten het ontgelden, niets of niemand is heilig. In Vitrines
ontstaat op basis van het leven van Jean-Jacques Rousseau een wel heel merkwaardige
toneelvoorstelling en in dezelfde bundel wordt in het laatste verhaal ‘De wolken’ de
Nijhoff-exegese op de korrel genomen. Vergelijkbare situaties komen voor in Blauw
Curaçao. Goethes ‘Erlkönig’, een leidmotief in de roman, wordt door de jongelui
op straat geanalyseerd als een spannende film die na afloop nog even wordt
doorgenomen. Met de wereldberoemde muurschildering ‘De droom van Constantijn’
van Piero della Francesca gebeuren wonderlijke dingen: een reproductie daarvan
(twintig bij dertig centimeter) hangt in de logeerkamer van de vriendin waar het ‘op
symbolische wijze’ uitdrukt dat zij kort daarvoor door haar man verlaten is. Ook
Louis Andriessen komt er niet best af: zijn muziek is ‘leeghoofdig’, met monotone
en ‘strompelende’ ritmes en ook nog onverstaanbare teksten. Alles wordt hier
veranderd en vermalen op een manier die weinig van de gangbare betekenis heel
laat.
Daar komt bij dat 't Hart zijn personages woorden in de mond legt die wel heel
erg doen denken aan die van naoorlogse schrijvers. Er is een Beckettachtige passage
waarin een man opzichtig met koffers loopt te sjouwen. Wat te denken van een
zinsnede als ‘ik wilde zijn handen van zijn lichaam wegdraaien, hem verschrikkelijk
pijnigen maar ook vastpakken om hem te troosten omdat het mijn jongen was en dat
altijd blijven zou’? En behalve zo'n fragment dat terugvoert op het werk van Reve
komen er passages voor over foto's waarin De donkere kamer van Damokles te
herkennen valt. Meer dan eens lijken foto's uitsluitsel te kunnen geven over het
vroegere verblijf op Curaçao, en zijn ze op beslissende momenten niets waard.
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Helemaal fraai wordt het wanneer de jongen uit het oude huis, die vaak in de rol van
dubbelganger of superego van het hoofdpersonage kruipt, hem het advies geeft ‘maar
eens goed in het fotoalbum [te] zoeken, dan zie je een foto waar we allebei op staan’.
Die foto wordt natuurlijk niet gevonden.

Consumentisme en herinnering
Nog even terug naar 't Harts debuut Vitrines, in het bijzonder naar het openingsverhaal
‘Warenhuis’, een sleuteltekst in het oeuvre van 't Hart. Hier treffen we woorden aan
als ‘construeren’, ‘kader’, ‘willekeur’, ‘visie’, ‘samenvatting’ en ‘opsomming’.
Typische 't Hart-woorden: ze worden met (absurd) hoge frequenties gebruikt en keren
in zijn latere werk voortdurend terug. In dit openingsverhaal probeert een jongen uit
alle macht een stageplaats te verwerven in een warenhuis, omdat hij denkt de willekeur
van de daar uitgestalde producten nodig te hebben om orde in zijn leven aan te
brengen. Niet de meest voor de hand liggende methode, zoals hij zelf toegeeft:
‘De meeste mensen proberen,’ zei ik, ‘een zekere samenhang in hun leven
aan te brengen. In principe hoef je daarvoor niet in een warenhuis te
werken. Sommige mensen nemen het leven van hun ouders of voorouders
als kader, anderen peuren in hun herinnering naar samenhangende
elementen. Voor iedereen geldt dat herinneringen betrouwbaar moeten
zijn en met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Herinneringen
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Omslag met detail van ‘De droom van Constantijn’ van Piero della Francesca.

die uit opsommingen bestaan, gelden als onbetrouwbaar’
Voor de jongen bieden de herinneringen geen houvast: hij is enerzijds niet in staat
een keuze te maken uit vele onbenullige voorvallen en vreest anderzijds zich
belangrijke gebeurtenissen uit zijn verleden niet te herinneren. Hij schrijft zelfs
familieleden aan met de vraag of zij nog bruikbare herinneringen voor hem hebben.
Pas het warenhuis kan hem verlossen van zijn trauma: de op het eerste gezicht
willekeurige aanblik van de vitrines en toonbanken dwingt hem tot het maken van
keuzes. De opgedane ervaring in het warenhuis moet de aanzet zijn tot het ordenen
van de eigen gedachten.
Het is deze wereld van het warenhuis die onverminderd van kracht is in Blauw
Curaçao. Opnieuw moet de twintigste-eeuwse wereld van consumentisme richting
geven aan het bestaan. Winkelstraten met meubelzaken en tv-etalages zijn de
coördinatiepunten van het leven en fungeren tevens als kapstokken van de herinnering:
gedachten aan Curaçao worden opgeroepen door tv's in etalages en een vermeende
vroegere kennismaking met de jongen uit het oude huis wordt gelokaliseerd in een
winkelstraat. De ontmoeting met de jongen en het meisje later op de dag vindt plaats
in eenzelfde omgeving: ‘Ik wachtte in de drukke winkelstraat bij de grote winkel
voor televisies en radio's. In de etalages zonden twintig televisietoestellen hetzelfde
programma uit.’ En bij het doorbladeren van het fotoalbum op de kamer van de
jongen wijst het meisje naar foto's ‘zoals ik mijn moeder vroeger in etalages van
winkels op de dingen had gewezen’.

Postmodern
Herinneringen die in hoge mate zijn besmet door de wereld van televisie en
consumentisme. Beelden die aan de ervaring voorafgaan. Een wereld uit de tweede
hand waaraan alle gebeurtenissen worden gerelateerd. Het klinkt allemaal erg

Vooys. Jaargang 15

postmodern: een beeldenovervloed als een warme lappendeken bij ontstentenis van
de wereld. En dat in een roman waarin ook iedere vorm van identiteit en zingeving
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ontbreekt, waar alles willekeurig naar alles lijkt te verwijzen. Nergens is meer vaste
grond voelbaar. Ook de foto's en reunies in Blauw Curaçao verwijzen naar
niet-authentieke situaties, zijn fake. De moeder koopt volgens de jongen op veilingen
willekeurige fotoalbums met familiekiekjes waar ze niets mee te maken heeft en gaat
naar bijna alle reünies in Nederland. Reunies die worden omschreven als
‘koffiedrinken met hernieuwde kennismakingen, na afloop weer terug naar huis of
het gesticht’.
Betekent dit dat de personages alleen maar wat verloren rondlopen? Dat blijkt niet
het geval. Op alle mogelijke manieren wordt gezocht naar referentiepunten, naar
kaders die richting kunnen geven. Marc Reugebrink wees er in een kort voor het
verschijnen van Blauw Curaçao gepubliceerd essay al op dat de ‘gezellige
onthechtheid’ waaraan de personages van 't Hart lijden niet uitmondt in normloosheid.
Integendeel, ze zijn ondanks alle grappen en grollen op zoek naar iets wat ze niet
kunnen benoemen. ‘Ze zoeken met alles wat ze in zich hebben naar een zin, naar een
autoriteit zelfs, die hen duidelijk maakt hoe ze zich in de wereld hebben te gedragen.’
(De Gids (159 (9) 1996: 727)
In Blauw Curaçao wordt gezocht alsof het leven er vanaf hangt. Naar herinneringen,
naar kaders, maar vooral ook naar het proefondervindelijke bestaan, naar het leven.
Naar lijden in plaats van jeuken, om Willem Jan Otten te parafraseren. Gedachten
aan verlangen, verdriet en vormen van ervaring spoken door het hoofd van de jongen.
Let wel, gedáchten daaraan, terwijl de feitelijke ervaring maar niet wil lukken: de
jongen wil soms verdrietig zijn bijvoorbeeld, maar op zulke momenten komt hij niet
verder dan wat aanstellerig getrek met de aangezichtsspieren. En als zijn moeder
refereert aan de man van Susan die er met een secretaresse vandoor is, mijmert hij:
‘Mij leek het niet veel uit te maken door wie je verlaten werd, als het maar gebeurde,
te land, ter zee en in de lucht, dat maakte allemaal niet zoveel uit’. Uit zo'n verzuchting
spreekt een groot verlangen naar een uitweg uit de wereld van de lege beelden.

Letterspel
In het eerste deel van de roman geeft 't Hart een schitterende beschrijving van een
letterspel. Deze passage toont metaforisch hoe steeds opnieuw een wereld wordt
geconstrueerd rondom de leegte. Het letterspel wordt gepresenteerd als ‘een vierkant
plat doosje waarin in kleine vakjes letters waren geschoven, een van de vakjes was
leeg, wanneer je de letters in de juiste volgorde schoof verscheen een reclamespreuk
of een spreekwoord’. De leegte wordt verschoven en het levert een reclamespreuk
of spreekwoord op. Meer niet.
Reclamespreuk en spreekwoord, tv-wereld en clichés, er valt niet aan te ontkomen.
Niet door het personage, wanhopig op zoek naar zijn verloren tijd, en niet door de
lezer van Blauw Curaçao: beiden construeren hun eigen verhaal, schuiven verwoed
met de blokjes van het letterspel in de hoop op de samenhangende zin. En o wonder!
als die zich aandient in de prachtige, verrassende plot van de roman: voor de jongen
verschijnt een Blauw Curaçao-idylle, een ontknoping geheel in stijl van de wereld
van soap en reclame. En de lezer blijft zitten met een ander verhaal, met zijn eigen
constructies en denkt er het zijne van...
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Bij het staren in een etalage komt de jongen tot de volgende overpeinzing: ‘Neem
me nu maar mee, dacht ik, het hoeft niet naar een kasteel te zijn, een achtbaan mag
ook of een hiphopfeest of een kerkhof’. Het verlangen is niet langer expliciet
romantisch, het kan alle kanten op. De personages die 't Hart ons voorschotelt zoeken
met willekeur naar van alles en nog wat. Als er maar wat gebeurt. Ze hebben vooral
een hopeloos verlangen naar het leven. Want het is het leven zelf dat telt, het is alleen
zo onbereikbaar.
Kees 't Hart, Blauw Curaçao. Querido, 1996, f 34,90.
Peter Kegel studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit
Utrecht. Momenteel is hij als vakreferent van de studie Nederlands
werkzaam bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Vooys. Jaargang 15

57

recensies
Elrud Ibsch, Anja de Feijter, Dick Schram (red.), De lange schaduw
van vijftig jaar. Voorstellingen van de Tweede Wereldoorlog in literatuur
en geschiedenis. Garant, 1996. f 34,

Worstelen met een morele erfenis
Het ‘herdenkingsjaar’, 1995, bracht een extra grote stroom boeken teweeg die op de
een of andere manier met de Tweede Wereldoorlog te maken hadden; de aandacht
van zowel lezers als schrijvers bleek ongekend groot. De jaarlijkse boekenweek
haakte in op de herdenking en kreeg als titel De vijftigste mei. Talloze romans,
dagboeken, herinneringen, novellen en andere documenten zijn voorhanden voor de
geïnteresseerde lezer. Wie echter verder wil lezen dan primaire literatuur, heeft
aanmerkelijk minder keus: er blijkt nauwelijks onderzoek te zijn verricht naar de
invloed van de Tweede Wereldoorlog op literatuur en kunst. Een aantal
wetenschappers van de letterenfaculteit van de Vrije Universiteit constateerde dit
hiaat en besloot aanzet te geven tot het bestuderen van deze invloed. In 1990 verscheen
Overal Sporen, waarin vertegenwoordigers van uiteenlopende disciplines uiteenzetten
hoe de Tweede Wereldoorlog in ‘hun’ kunstvorm is verwerkt, hoe dat bestudeerd is
of hoe men dat zou kunnen doen. Het resultaat is een bonte verzameling essays over
proza, poëzie, schilderkunst, architectuur, film, drama, en zelfs psychologie en
pedagogiek. De boodschap is evenwel eenduidig: dit is een onontgonnen terrein,
waar voor onderzoekers vele schatten te vinden zijn.
Voor diezelfde initiatiefnemers was het jaar 1995 aanleiding om de stand van
zaken nogmaals te beschouwen. Op 27 en 28 april 1995 vond aan de Vrije Universiteit
een symposium plaats met de titel De lange schaduw van vijftig jaar. De bijdragen
aan dit symposium zijn gebundeld en onder dezelfde titel verschenen. Uit de ondertitel
Voorstellingen van de Tweede Wereldoorlog in literatuur en geschiedenis blijkt dat
ditmaal kunst voor geschiedenis is verruild. Toch zijn slechts twee van de vijftien
artikelen door historici geschreven. Deze twee bijdragen staan erg op zichzelf en
gaan eigenlijk niet over de invloed van de Tweede Wereldoorlog op de geschiedenis,
maar over hoe de Nederlandse bevolking omgaat met haar recente verleden.
De historici Hermann von der Dunk en Gjalt Zondergeld nemen beiden de
Clingendael-enquête (1993) als uitgangspunt. Uit deze enquête is op verontrustende
wijze gebleken dat de Nederlandse jongeren anti-Duitse gevoelens koesteren. Deze
sentimenten lijken vooral samen te hangen met de onverminderde aandacht voor de
Tweede Wereldoorlog. Von der Dunk verbaast zich over deze belangstelling, die in
Nederland zoveel groter is dan in omringende landen. De beide
geschiedwetenschappers schetsen na de probleemstelling de verhouding tussen de
twee buurlanden en wijzen daarbij op dezelfde punten. De Duitse cultuur was zeer
geliefd voor de Tweede Wereldoorlog en in de Eerste Wereldoorlog was Nederland,
hoewel neutraal, eerder Duits- dan Engelsgezind. Deze voorkeur en het feit dat
Nederland voor het laatst in 1830 in een oorlogssituatie had verkeerd, maakten de
Duitse bezetting tot een enorme schok. In de jaren vijftig nam de antipathie tegen
Duitsers af, om in de zestiger jaren in volle hevigheid terug te keren. Vreemd genoeg
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ook onder degenen die de Tweede Wereldoorlog niet hadden meegemaakt. Deze
gevoelens zijn deels te verklaren door de hernieuwde aandacht voor de Tweede
Wereldoorlog in de media: in deze tijd verschenen Pressers Ondergang en de eerste
delen van De Jongs beroemde standaardwerk; bovendien werd de zeer goed bekeken
televisieserie De Bezetting uitgezonden. Tegelijkertijd kwam in de politiek een sterke
linkse beweging op, die zich ondermeer verzette tegen het huwelijk van prinses
Beatrix met de Duitse Claus, en de West-Duitse aanwezigheid
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in de NAVO waarbij zelfs voormalige nazi's als generaals optraden.
Volgens Zondergeld zou een terugkeer naar een degelijk geschiedenisonderwijs
de ongenuanceerde afkeer voor Duitsers kunnen opheffen. ‘Doordat leerlingen weer
gaan leren over de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje, de tien zee-oorlogen tegen
Engeland, de vijf oorlogen tegen Frankrijk, de éne oorlog tegen België, de vele
oorlogen in Indonesië en warempel ook nog de twee oorlogen tegen Zweden en
Algerije zal misschien de éne oorlog met Duitsland wat kunnen worden gerelativeerd.’
Hoewel het onderwijs misschien best verbeterd kan worden, zie ik geen been in
Zondergelds oplossing. De meeste Nederlanders die nu leven hebben de Tweede
Wereldoorlog inderdaad niet meegemaakt. Deze éne oorlog is echter wel zó kort
geleden dat hij zich ondermeer heeft afgespeeld in de straten waarin wij dagelijks
rondwandelen en dat de slachtoffers en daders nog tussen ons leven. Bovendien,
worden leerlingen veel verdraagzamer door de kennis dat de mensheid voortdurend
oorlogvoert? Von der Dunks verklaring voor deze onverdraagzaamheid is wat mij
betreft plausibeler. Hij betoogt hoe de Nederlandse samenleving in de ban was van
‘goed’ en ‘fout’. Onmiddellijk na de oorlog werden degenen die ‘fout’ waren, gestraft,
waardoor de rest van de samenleving zich haast automatisch ‘goed’ kon voelen.
Langzaamaan bleek dat er tussen ‘goed’ en ‘fout’ een zeer grote ‘grijze’ zone had
bestaan, waarvoor historici de term ‘accommodatie’ uitvonden. Ook werd duidelijk
dat uit Nederland meer joden gedeporteerd waren dan uit enig ander West-Europees
land, en dat hier meer Waffen-SS-vrijwilligers zich gemeld hadden dan elders. Ter
compensatie van deze medeplichtigheid bleef de focus bijna dwangmatig gericht op
het verzet en op de slachtoffers. Von der Dunk besluit met de constatering dat
herdenken pas een gezonde manier van omgaan met het verleden is, wanneer de
samenleving zich uit de houdgreep van deze trauma's weet te bevrijden.
Het onderzoek naar de invloed van de Tweede Wereldoorlog op literatuur is veel
minder ver gevorderd dan het historische onderzoek. Dat blijkt ook uit de bijdragen
aan De lange schaduw van vijftig jaar. Allerlei soorten teksten van zeer verschillende
auteurs komen in de bundel aan bod zonder onderling verband. Het zou de bedoeling
geweest kunnen zijn de veelzijdigheid aan onderzoek te weerspiegelen, maar het zou
ook kunnen dat de wetenschappelijke stand van zaken nog niet zo veel is veranderd
sinds Overal Sporen, wat de afzonderlijke bijdragen overigens niet minder interessant
maakt. Marius Buning laat op boeiende wijze zien hoe de thematiek van de Shoah
een belangrijke rol speelt in het werk van de Amerikaanse auteur Chaim Potok, wiens
oeuvre doorgaans vooral geassocieerd wordt met het leven in de orthodox-joodse
buurten van New York. Potok stelt zelf: ‘... for thinking people, Jew or non-Jew, I
don't think it is possible to think the world anymore in this century without thinking
Holocaust’.
Verschillende auteurs van de bundel blijken met hun onderwerp te hebben
geworsteld: wat doet ‘mijn schrijver’ met de Tweede Wereldoorlog? Hoe wordt deze
weergegeven? En vooral: kan dit wel door de beugel? Wat is de twijfelachtige
uitkomst van de optelsom: ‘oorlogsmisdaden worden door mensen begaan’ en ‘ik
ben een mens’? Romans over de Tweede Wereldoorlog zijn niet zo maar romans.
De link met de recente geschiedenis is een soort open wond. Desondanks vind ik het
jammer dat sommige auteurs wel heel erg voorzichtig blijven. Anton van Harskamp
besluit zijn beschouwing over Wim Kayzers roman Onfatsoenlijke herinneringen
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met de constatering dat ‘slachtoffers van de Shoah worden gebruikt, juist in hun meer
levens-pessimistische gedaante, om iemand van
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na de oorlog een troostende vorm van zelfkennis te verschaffen. Dat is bedenkelijk.’
In de conclusie van Dick Schrams artikel over Armando's oeuvre kunnen we lezen:
‘Armando's werk is mooi maar ook bedenkelijk en te denken gevend’. Na een
uitgebreide bespreking of analyse van een uit persoonlijke voorkeur gekozen auteur
of werk zou het niet misstaan iets meer te constateren dan enkel: ‘Het is bedenkelijk’.
Alleen Elrud Ibsch gaat in haar artikel ‘Literatuur en Shoah: van getuigenis naar
postmodern verhaal’ expliciet in op deze ethische problematiek. Getuigenissen en
memoires, die ‘mogen’, daar is iedereen het wel over eens. Maar de tijd nadert dat
de ooggetuigen zelf niet meer zullen kunnen schrijven. Volgens Ibsch betekent dit
het aanbreken van een nieuw tijdperk, waarin de Shoah als het ware wordt
‘vrijgegeven’. Het thema wordt beschikbaar voor ‘niet direct betrokkenen’ hetgeen
tot gevolg heeft ‘dat er ruimte ontstaat voor interpretatie en dat de keuze van de
genres en de combinatie van thematische elementen niet meer aan restricties
onderworpen zijn’. Een voorbeeld van zo'n vrije behandeling van de Holocaust is
Time's Arrow van Martin Amis. In deze roman is het verloop van de tijd omgedraaid
als een achterstevoren afgespeelde film. Aangezien het leven van een personage
wordt beschreven, spreekt voor zich dat het verhaal begint met zijn sterven. Althans,
in deze omgekeerde tijd is sterven geen sterven meer. Na enkele hilarische
beschrijvingen van processen als ‘eten’ en ‘naar de wc gaan’, blijkt het
hoofdpersonage, dat alsmaar vitaler wordt, op een bepaald punt in zijn leven
commandant in een vernietigingskamp te zijn. Dan is dit gebruik van tijd niet komisch
meer maar zeer schrijnend. Sterven is geen sterven meer en het vernietigingskamp
is een plaats van schepping geworden, waar talloze mensen uit as tot leven worden
gewekt, en van kleren voorzien op de trein worden gezet. Ibsch bespreekt drie andere
postmoderne verhalen waarbij zij de historische context van de schrijver zwaar laat
meewegen. Tot slot concludeert zij dat een postmoderne of groteske behandeling
van de Shoah acceptabel is onder de voorwaarde dat hier een leereffect aan verbonden
is. Een schrijver mag niet zo maar voor de artistieke aardigheid met de Holocaust
gaan spelen. Maar dat is niet de enige conditie: ‘voor een joodse auteur behoren
groteske uitvergrotingen en grensoverschrijdingen eerder tot de mogelijkheden dan
voor een niet-joodse schrijver’.
De Tweede Wereldoorlog is een onderwerp waar je makkelijk je vingers aan kan
branden. Daar zijn de auteurs van De lange schaduw van vijftig jaar al te zeer van
doordrongen. Sommigen blijven in voorzichtigheid steken. Liever dat dan een enkel
slachtoffer van het grote, onuitsprekelijke leed onbedoeld kwetsen. Schrijvers van
primaire teksten zullen zeker ook nadenken over de kwestie ‘wat kan en mag?’ maar
gaan dan gelukkig verder, en experimenteren als Martin Amis en Philip Roth, die
fantaseert over de levens van Anne Frank en Franz Kafka, alsof zij niet jong gestorven
zijn. Het wat mij betreft verlossende woord wordt uiteindelijk door Marcel Möring
gesproken, die de bundel afsluit: ‘Mijn teleurstelling om het mislukken van Amis'
boek [Time's Arrow] is groot, maar ik verwelkom zijn brutale zelfverzekerdheid. [...]
Roth gebruikt in die twee teksten de Anne Frank- en Franz Kafka-iconen, hij neemt
alle connotaties die we bij die moderne heiligen hebben en maakt er schaamteloos
literatuur van. En hij heeft gelijk. Zoals Reve het recht had om God in de gedaante
van een grijs ezeltje te bezitten, mag elke schrijver de Tweede Wereldoorlog en alles
wat daarbij hoort naar zijn schrijftafel slepen en, alsof hij een kleine jongen met een
wekker is, uit elkaar halen en weer in elkaar proberen te zetten.’
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Hans Anten, Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poetica en proza
van F. Bordewijk. Historische Uitgeverij, 1996. f 65,-.

Het bekoorlijk vernis van de rede
De afgelopen jaren heeft Hans Anten al vaak geschreven over de prozavernieuwing
die rond 1930 in Nederland gestalte begon te krijgen. Zijn dissertatie over Bordewijk
is daar de bekroning van, omdat veel resultaten van eerder verricht onderzoek nu
met elkaar zijn verbonden en aangevuld. De bibliografie geeft enig zicht op dat
proces, al heeft Anten vier oudere artikelen van zijn hand niet meer apart vermeld.
In zijn studie bespreekt hij eerst Bordewijks literatuuropvattingen, zoals die vallen
af te leiden uit enkele losse uitspraken en een reeks literaire kronieken van na de
oorlog. Dat materiaal blijkt een ‘verhelderende handreiking’ te bieden bij het
hoofdonderwerp: de analyse en interpretatie van Bordewijks verhalend proza. Als
specimina daarvan zijn gekozen Knorrende beesten (1933), de novelle ‘De eenheid
in de tegendelen’ uit Studiën in volksstructuur (1951) en De doopvont (1952). Aan
de ene kant vertegenwoordigen deze nog weinig bestudeerde teksten verschillende
kanten van Bordewijks schrijverschap, aan te duiden met de steekwoorden
expressionisme, surrealisme (eigenlijk: magisch realisme) en realisme. Tegelijkertijd
vertonen ze verschillende thematische overeenkomsten en vormen ze volgens Anten
bovendien variaties op eenzelfde grondgevoel, dat in een verhaal uit de bundel Het
eiberschild fraai als volgt staat omschreven: ‘De rede, schoonst geheten zege van de
mens op zichzelf, is een vernis, bekoorlijk, blinkend, toegegeven, maar niet meer
dan een teder vlies. [...] Wat daaronder ligt, tot op ontzaglijke diepten, kan enigermate
beschreven worden, meer nog vermoed, gelijk de aardkern zelf, maar nooit verklaard.’
Aan deze formulering is de titel van dit proefschrift ontleend. Die geeft aan hoe
belangrijk het raadsel als thema bij Bordewijk is, maar lijkt er ook even op te zinspelen
dat men zich als lezer / interpretator vaak de tanden stuk kan bijten op het werk van
een schrijver om wie nog steeds een vreemde, geheimzinnige waas hangt.
De manier waarop Anten te werk is gegaan doet degelijk aan en met recht heeft
hij zijn voordeel proberen te doen met verschillende benaderingswijzen. Maar wie
niet in de domstad werkt of heeft gestudeerd, moet wel even glimlachen als het
onderzoek dat zich met name richt op de interne samenhang van literaire teksten
beschouwd wordt als een typisch ‘Utrechtse’ traditie. Zijn er niet nog een paar plaatsen
in de wereld te noemen waar wetenschappers zich - ja, ja, soms zelfs nog eerder dan
in Utrecht - ook met heel aardige resultaten op datzelfde uitgangspunt hebben
gebaseerd? En is de belangstelling voor een breed opgezet contextonderzoek nu
werkelijk zo ‘recent’ als in het afgelopen jaar niet geheel toevallig wordt gesuggereerd
vanuit diezelfde stad waar men nog altijd ‘poeticaal’ spelt in plaats van ‘poëticaal’?
Nu ja, als FC Utrecht ook maar in de eredivisie blijft, denkt een Groninger dan.
De contekstuele gegevens die Anten bij zijn tekstanalyses betrekt, liggen voor de
hand, maar zijn daarom niet minder informatief en bruikbaar: de auto als symbool
van moderne techniek en mechanisering, de filosofie van Heraclitus, de geleidelijke
afbraak van de negentiendeeeuwse standenmaatschappij. Ook Bordewijks kritische
standpunten en met name zijn verhouding tot enkele kunststromingen uit zijn tijd
kunnen vaak zinvol worden toegepast op diens eigen manier van werken. Toch blijven
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er binnen deze aanpak nog allerlei vragen onbeantwoord. Soms komt dat doordat
Anten zelf aan bepaalde kwesties voorbijgaat. Voorbeelden daarvan zijn te vinden
in de bespreking van de merkwaardige novelle ‘De eenheid in de tegendelen’, waarin
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een ingekaderd verhaal lijkt te verbeelden welke psychische processen oom Hein en
zijn beide nichtjes doormaken. Wat is hier nu de betekenis van het briefje dat de
meisjes later van hun oom ter opheldering krijgen en waarin staat dat zij moeten
denken aan het woord van de dichter ‘Vrees niet, Arcadië; vind vrienden van uw
dak’? En in hoeverre is in datzelfde verhaal - ook voor degenen die wellicht zelf al
weten dat ‘agiotage’ te maken heeft met kunstgrepen in de effectenhandel - de naam
van de procuratiehouder Agiavaal in zijn geheel verklaard, als Anten alleen opmerkt
‘Hij deed wat de delen van zijn naam Agia-vaal aangeven: door onzichtbare
machinaties hield hij hen buiten rechtsvervolging’?
Dit zijn echter slechts incidentele kwesties. De diepere reden waarom men dikwijls
moeilijk greep kan krijgen op Bordewijks werk is niet alleen dat daarin veel voorvallen
en verbanden voorkomen die zich onttrekken aan rede en logica en, zoals in een van
de verhalen staat, kennelijk eerder moeten worden ervaren dan besproken en
doordacht. Ook heel typerend is dat de schrijver graag prikkelende tegenstellingen
oproept die niet tot een eenduidige waardebepaling leiden, met als bekendste
voorbeeld de sleutelbegrippen angst en tucht. Anten bespreekt in zijn boek vele
andere ambivalenties, zoals natuur en techniek, rede en gevoel of instinct,
vormelijkheid en verbeelding, mannelijk en vrouwelijk, materie en geest, aristocratie
en proletariaat. Het is Bordewijk kennelijk niet te doen om de simpele constatering
dat alle dingen twee kanten hebben. Niet voor niets vallen bij hem vaak de woorden
‘eenheid’, ‘harmonie’, ‘evenwicht’ en ‘balans’, allemaal situaties die moeilijk zijn
te bereiken en steeds weer gemakkelijk ‘verstoord’ kunnen worden. Maar waar de
verteller of de auteur nu zelf precies staat in de discussies die hij onvermijdelijk bij
zijn lezers oproept, blijft de vraag. Is hij vooral een geïnteresseerde toeschouwer,
die streeft naar een afgewogen, min of meer objectief oordeel? Kiest hij van tijd tot
tijd toch partij en houdt hij er behalve persoonlijke, misschien soms ook wisselende
waardeoordelen op na? Of is hij er vooral op uit verschillende visies en posities naast
elkaar te plaatsen, zodat een meerstemmigheid ontstaat die breekt met de
objectiviteitsillusie en tegelijkertijd subjectiviteit voorkomt? Zowel in de vroegere
kritiek als in hedendaagse studies en artikelen zijn op dit punt uiteenlopende stellingen
verdedigd, zoals Anten af en toe in het voorbijgaan signaleert. Soms gaat het echter
om dubbelzinnigheden die van een andere orde zijn dan de hierboven genoemde
algemene voorbeelden.
De hoofdfiguur uit De doopvont, Amos de Bleeck, is in vele opzichten een vat vol
tegenstrijdigheden. Dat geldt ook voor het gegeven dat hij in de naoorlogse jaren
niet alleen zeer anti-Duits is, maar ook duidelijk blijk geeft van een antisemitische
gezindheid. Anten signaleert ook dat laatste punt en wijst er tegelijkertijd op dat
corrigerende tegenstemmen in de roman niet ontbreken. Dat is waar. Maar in ‘De
eenheid in de tegendelen’ is zo'n tegenstem afwezig wanneer de vertelinstantie over
een procuratiehouder koelweg opmerkt: ‘Hij had, gelijk bij Joden vaak voorkomt,
een exceptionele geslachtsnaam; hij heette Geldwolverij.’ Dit lijkt op een vorm van
antisemitisme die tijdens het interbellum nog bij veel schrijvers van naam voorkwam.
Deze opmerking is niet bedoeld als het begin van een soort requisitoir. Wel lijkt
het na lezing van Antens boek een goed idee om de denkbeelden die Bordewijk bij
herhaling via vertellerscommentaren en overwegingen van zijn personages lanceert
eens systematisch te gaan verzamelen en bezien. Dat is iets anders dan een voortgezet,
altijd min of meer vrijblijvend thematisch onderzoek. Wellicht kan zo'n nieuwe
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benadering leiden tot een werkintern schrijversportret dat markanter is dan de
bestaande biografische schetsen die nu bij gebrek aan materiaal in

Vooys. Jaargang 15

62
uiterlijke bijzonderheden moeten blijven steken. Een bijkomende vraag zou dan
kunnen zijn waarom boeken van Bordewijk op het vlak van de emoties bij veel lezers
nog altijd een gevoel van bevreemding oproepen.
J.M.J. Sicking

Vincent de Haas, De opgebroken straat. Een intertekstuele analyse van
De komst van Joachim Stiller in het licht van Lukas 24. Boekencentrum,
1996. f 39,50.

Emmaüs in Antwerpen
De bijbel is een onuitputtelijk boek. Dit bedoel ik niet als reclame, maar puur als
constatering. Schrijvers krijgen er geen genoeg van om de verhalen uit de bijbel na
te vertellen, te variëren, uit te leggen, tegen te spreken - wat je allemaal met verhalen
kunt doen is met die uit de bijbel gedaan, en wie ze een beetje kent, komt ze overal
tegen. Het is geen nieuws dat ook een schrijver als Hubert Lampo zich door de bijbel
laat inspireren. In deze studie, als proefschrift verdedigd aan de Katholieke
Universiteit Brabant, wordt onderzocht hoe de precieze relatie is tussen Lampo's
bekende roman De komst van Joachim Stiller en de bijbel; daarbij wordt Lukas 24
aangewezen als de sleuteltekst. De komst van Joachim Stiller moet gelezen worden
als een transformatie van Lukas 24.
Lukas 24 is het verhaal van de verschijningen van Jezus na zijn dood. Vrouwen
vinden zijn graf leeg, waarna twee mannen hem ontmoeten op de weg naar Emmaüs
zonder hem direct te herkennen, en ten slotte verschijnt hij in de kring van zijn
leerlingen. Vooral het verhaal van de ‘Emmaüsgangers’ is hier van belang. Pas als
Jezus, die al urenlang met de twee mannen is opgetrokken en al die tijd over zichzelf
heeft gesproken, met hen aan tafel zit en het brood breekt, gaan hun de ogen open.
Op datzelfde moment verdwijnt hij uit hun midden, maar zij weten genoeg: ‘Was
ons hart niet brandende in ons, terwijl hij tot ons sprak op den weg en terwijl hij ons
de Schriften opende?’
Die laatste tekst, Lukas 24:32, vormt het motto van Lampo's roman. Het proefschrift
van Vincent de Haas wil dus aantonen dat met dat motto de kern van het boek geraakt
is, en dat de roman met de traditionele kwalificatie ‘magisch-realistisch’ onvoldoende
recht is gedaan. Dat is niet alles: De Haas wil met zijn studie tevens een methode
aan de hand doen om ook in andere boeken de meestal complexe relatie tussen
bijbelverhaal en ‘navertelling’ in kaart te brengen. Hij zoekt daarbij aansluiting bij
de moderne narratologie en bij eerdere methoden om intertekstuele netwerken bloot
te leggen, en stelt waar nodig aanpassingen voor.
Narratologie, intertekstueel; de termen ‘openbreken’ en deconstructie ontbreken
evenmin. Dit is moderne literatuurwetenschap. Dat kan een aanbeveling zijn, maar
is het niet per se, en het moet mij van het hart dat
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de stijl van deze auteur het boek niet altijd tot een genoegen maakt om te lezen. ‘Het
is met wetenschappelijke arbeid als met fietsen berg op,’ vertrouwt hij ons in de
eerste zin van zijn ‘Woord vooraf’ toe. Als ik de vergelijking niet zo verschrikkelijk
afgezaagd vond, zou ik zeggen dat hetzelfde voor de lectuur van zijn boek gold - ik
voelde mij soms Tommy Simpson. Nu zal het een rol spelen dat ik nooit erg dol ben
geweest op het er-is-meer-in-hemel-en-aardegenre à la Lampo, en ik ben ook geen
narratoloog. Maar ik wil graag weten hoe een boek ‘werkt’, en daarvoor moet je nu
eenmaal vaak meer doen dan het alleen maar lezen.
In De komst van Joachim Stiller is sprake van een briefschrijver, die er om diverse
redenen eigenlijk niet kan zijn. Als hij toch komt, verdwijnt hij praktisch op hetzelfde
moment, en ten slotte is hij er zelfs niet níet - zijn lichaam ontbreekt waar het zou
moeten zijn. Is hij er dus misschien toch wel? Het verband met het bijbelverhaal
wordt, zoals gezegd, in het motto al duidelijk aangegeven. Maar er spelen meer
bijbelteksten in de roman een rol. Er is geen één-op-éénrelatie maar een netwerk van
verwijzingen, die alles bij elkaar de ‘boodschap’ van de roman bepalen. Dat netwerk
wordt hier ontrafeld, door nauwkeurig te analyseren hoe de beide verhalen, zowel
de roman als de tekst van Lukas, verteld worden en door wie, waar en wanneer ze
spelen enzovoort - de bekende vragen, die in principe al bij Aristoteles te vinden zijn
en die in de moderne narratologie tot zo'n verfijnd instrumentarium van onderzoek
zijn uitgebouwd. Voor de conclusie citeer ik de auteur zelf:
Op basis van het verschijnsel dat in KJS [de in de studie gehanteerde afkorting van
de roman] woorden en inhouden verwerkt zijn uit Lukas 24, kon ik een nieuwe
interpretatie geven van de roman. Na de ontrafeling van het kluwen [van teksten en
verwijzingen] kwam een andere betekenis van de roman aan het licht dan de
bestaande magisch-realistische duiding. Het boek verklaart hoe Jezus plots weer
aanwezig kan zijn in de moderne wereld.
Dat laatste zinnetje vraagt natuurlijk om een reactie. Een boek ‘verklaart’ volgens
mij niets, behalve aan iemand die er zijn eigen leven in herkent. De wereldliteratuur
kent eindeloos veel verhalen waarin een oud verhaal is geactualiseerd en op die
manier ‘waar gemaakt’ - maar dan toch alleen op die manier, en zolang als het verhaal
duurt. Zoals, om een voor de hand liggend voorbeeld te noemen, in de poëzie van
Achterberg ‘iets’ kan gebeuren, maar alleen in de gedichten zelf. Wat intussen, dat
is iedereen hopelijk met mij eens, bepaald niet niets is.
Maar afgezien daarvan - theoloog ben ik ook al niet - is dit verder een goed boek,
dat wil zeggen: geeft het ons inzicht in Lampo's werk en in de manier waarop in het
algemeen relaties tussen teksten geanalyseerd kunnen worden? Mijn antwoord is:
ja, maar. Ja, inzoverre de analyses mij wel overtuigen. Het is altijd boeiend om te
zien hoe er uit een massa letters en woorden iets van betekenis ontstaat, en geen
kwaad woord over een methode die dat inzichtelijk kan maken. Maar toch. Naar mijn
idee wordt hier wel erg veel overhoop gehaald om tot een betrekkelijk gering resultaat
te komen: een nieuwe interpretatie van De komst van Joachim Stiller, die ongetwijfeld
meer recht doet aan de roman dan de bestaande interpretaties, maar die toch al
duidelijk door de auteur zelf was aangereikt. Volgens mij is er niet zoveel voor nodig
om te zien dat het grondmotief van Lukas 24, net als dat van Lampo's roman,
‘epifanie’ (onthulling) is. Moesten daarvoor beide verhalen, dat van Lukas nog wel
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in de grondtekst (hoofdstuk 4 en 5), zo uitputtend worden geanalyseerd? Het lijkt
mij dat Lampo en zijn lezers toch alleen het ‘bekende’ bijbelverhaal in hun hoofd
(gehad) hoeven te hebben om er iets mee te kunnen doen, respectievelijk om te zien
dat er iets mee gedaan is. Wie trouwens ziet hoe De Haas
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in ditzelfde boek, hoofdstuk 10, de verhouding behandelt van het boek Genesis tot
Lampo's andere ‘bijbelse’ roman, De belofte aan Rachel, ziet dat hij daar veel sneller
klaar is - terwijl ik toch niet het idee heb dat we dan nog veel missen.
Ik spreek hier als betrekkelijke buitenstaander: niet als vakgenoot, maar als
geïnteresseerde lezer. De Haas heeft mij veel over het boek van Lampo geleerd. Maar
ik ben niet overtuigd van de noodzaak van zijn werkwijze. Zelf ziet hij zijn boek als
een ‘uitdaging’ om de erin gehanteerde leesstrategie ‘aan te scherpen en te toetsen
aan andere literaire werken’. Ik mag er niet aan denken. Zeker, een methode kan
altijd verder geperfectioneerd worden. Maar de vraag is of het moet. Het is misschien
een kwestie van temperament, maar ik voel niet zoveel voor een benadering van
literatuur die de richting van destijds de scholastiek opgaat: methodisch volmaakt,
maar bijna niemand die er nog veel wijzer van wordt.
Ton van Strien
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[Nummer 3]

redactioneel
‘Al is je stof nog zo ingewikkeld, houd het raadselachtig en eenvoudig tegelijk,
[...] Zo doen alle grootmeesters het. Neem één thema: achterdocht of nieuwsgierigheid
[...] en diep dat uit. Maar meng het altijd met amusement. Wees niet zo arrogant te
denken dat je een moeilijke gedachtengang ook in een ingewikkeld nummer moet
weergeven, louter en alleen omdat jij het hebt bedacht.’ Dit is geen handleiding voor
het schrijven van een degelijk Vooysartikel, maar een citaat uit K. Schippers' eerste
roman Bewijsmateriaal. Een pierrot geeft hier aan dat een moeilijk verhaal op een
luchtige manier verteld zou moeten worden. Zo verwoordt Schippers zijn visie op
taal en literatuur met behulp van kermis en clowns. Verenig het aangename met het
nuttige.
Dit devies was ook PA. de Génestet (1829-1861), als dominee én dichter, zeker
niet vreemd. Hoewel hij in zijn tijd zeer geliefd was - van zijn Verzamelde gedichten
werden in twee jaar tijd 26.000 exemplaren verkocht - wordt hij tegenwoordig
nauwelijks meer gelezen. Dominee-dichters zijn sinds de Beweging van Tachtig in
het verdomhoekje gekomen. Men kan erover twisten of dit terecht is; in ieder geval
is hun poëzie vanuit cultuurhistorisch oogpunt de moeite waard. Om diezelfde reden
verdient het reisverslag van Hendrik Jacob Wikar uit 1779 de aandacht die het in
deze Vooys krijgt.
Niet alleen de literaire geschiedenis komt in deze Vooys aan bod, maar ook het
hier en nu: in de interviewreeks staat de jonge auteur Tommy Wieringa centraal. Hij
debuteerde in 1995 met Dormantique's manco en publiceerde onlangs zijn tweede
roman Amok. Net als de pierrot in Bewijsmateriaal benadrukt Wieringa het belang
van stijl: ‘Wanneer de stijl hetzelfde gewicht heeft als de inhoud zou een roman
onleesbaar zijn. Ik wil lezers graag kwellen, maar je moet het wel draaglijk houden.’
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Een kermistaal
Sander van der Meijs
K. Schippers' Bewijsmateriaal als poëticale roman
Van K. Schipper's eerste roman, Bewijsmateriaal uit 1979, is nog altijd
geen herdruk verschenen. De literaire kritiek was er destijds niet erg
over te spreken, en ook is er nauwelijks onderzoek verricht naar dit
werk. Ten onrechte, meent Sander van der Meijs, Bewijsmateriaal is
zelfs een sleutelwerk in het oeuvre van de auteur. Met behulp van de
taaltheorieën van Bertrand Russell en Jean-François Lyotard
interpreteert hij de verschillende visies op taal die in de roman
gepresenteerd worden.
In 1979 publiceerde K. Schippers, na een aantal dichtbundels en een bundel
vraaggesprekken, zijn eerste roman.1. Bewijsmateriaal werd door de critici niet goed
ontvangen. Ze hadden moeite met de vele bespiegelingen en de roman werd dan ook
saai en vervelend genoemd. Uit de kritieken blijkt echter dat veel critici de roman
niet begrepen. Ze lazen slordig, iets wat men zich bij geen enkele roman kan
veroorloven. Nu, na bijna twintig jaar, is het met de receptie van deze curieuze roman
niet beter gesteld. Nog altijd is er geen tweede druk verschenen, er is nauwelijks
enige wetenschappelijke aandacht aan besteed en met de grote belangstelling voor
K. Schippers na het ontvangen van de P.C. Hooftprijs is hierin geen verandering
gekomen. Hieronder zal ik laten zien dat Bewijsmateriaal een zeer belangrijke roman
is in het oeuvre van de auteur, waarin hij zijn visie op het schrijven van literatuur
uiteenzet.
Bewijsmateriaal is een goed leesbaar boek. Met virtuoos taalgebruik wordt de
lezer naar een climax geleid, die echter alleen voor die lezers toegankelijk is, die de
bespiegelingen als de voornaamste avonturen zien. De bespiegelingen in
Bewijsmateriaal gaan voornamelijk over taal, over de onmogelijkheid de werkelijkheid
weer te geven in woorden, over de problemen die dit geeft en over een aantal
mogelijke oplossingen voor deze moeilijkheden. In de filosofie is deze kwestie
uitgebreid besproken. Kant, Nietzsche, Wittgenstein, Baudrillard, Rorty en Ricoeur
hebben uitdrukking gegeven aan de representatiecrisis en opgemerkt dat er een kloof
bestaat: hetzij tussen taal en het unieke subject met haar ervaringen; hetzij tussen
taal en de dingen.
Als ingang tot de roman neem ik de ideeën van twee filosofen, Bertrand Russell
en Jean-François Lyotard, die eveneens in het voornoemde rijtje passen en die naar
mijn mening in verband kunnen worden gebracht met de ideeën die in de roman
worden geventileerd. Met de bespreking van de ideeën van deze filosofen heb ik
geenszins het doel recht te doen aan hun filosofie. Evenmin wil ik beweren dat K.
Schippers gebruik heeft gemaakt van hun ideeën. Ik stel ze hier slechts aan de orde,
omdat ik zo een instrumentarium in handen krijg, waarmee ik enkele omstandigheden
die zich in de roman voordoen, kan typeren. Uiteindelijk zal ik slechts een tip van
de sluier op kunnen lichten. Ik zal alleen duidelijk kunnen maken dat Bewijsmateriaal
belangrijk is in het oeuvre van K. Schippers. Wat ik niet hard zal kunnen maken, is
1.

Een avond in Amsterdam kreeg pas bij de tweede druk de ondertitel ‘roman’.

Vooys. Jaargang 15

dat Bewijsmateriaal een roman is die het verdient gelezen te worden. Voordat dit
voor een groter publiek mogelijk zal zijn, zal er echter een tweede druk moeten
verschijnen, wat me onder de huidige omstandigheden niet al te risicovol en zeker
gerechtvaardigd lijkt.

Tweedeling
In Bewijsmateriaal komen twee volkeren voor; het volk waaruit de hoofdpersoon
voortkomt en dat van het noorden, die in hun visie op taal lijnrecht tegenover elkaar
staan. De houding ten opzichte van taal van het volk van de hoofdper-
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soon is te koppelen aan de ideeën van Bertrand Russell. Die van het volk van het
noorden vertoont verwantschap met de werken van Jean-François Lyotard.
Volgens Russell kunnen we via waarneming alleen, geen uitspraken doen over de
‘ware’ vorm der dingen. Vanuit elk verschillend perspectief ziet een object er anders
uit. We nemen dat object waar via wat Russell ‘sense-data’ noemt, die onmiddellijk
bekend worden in sensaties als kleuren, geluiden, geuren, hardheid, ruigheid en zo
verder. Een sensatie is de ervaring, direct bekend te zijn met deze zaken. Wanneer
we een kleur zien, hebben we de sensatie van een kleur, maar de kleur zelf is een
‘sense-datum’ en geen sensatie (Russell, 1918: 17). Onze bekendheid met de wereld
is bijgevolg indirect en loopt via onze zintuigen. Het ‘ware’ object noemt Russell
het ‘fysieke object’ en wat onderzocht moet worden, is de relatie tussen de ‘sense-data’
en dat ‘fysieke object’. Samenvattend zegt hij het als volgt:
It has appeared that, if we take any common object of the sort that is
supposed to be known by the senses, what the senses immediately tell us
is not the truth about the object as it is apart from us, but only the truth
about certain sense-data which, so far as we can see, depend upon the
relations between us and the object. Thus what we directly see and feel is
merely ‘appearance’, which we believe to be a sign of some ‘reality’
behind. But if the reality is not what appears, have we any means of
knowing whether there is any reality at all! And if so, have we any means
of finding out what it is like? (Russell, 1918: 23-24)
Het waarnemen van een object is dus volgens Russell een zeer persoonlijke
aangelegenheid en volkomen subjectief. Omdat de waarneming persoonlijk is, zal
die nooit een rol kunnen spelen binnen een algemene taal. Russell heeft echter wel
uitspraken gedaan over hoe een logisch perfecte taal eruit zou moeten zien:
In a logically perfect language the words in a proposition would
correspond one by one with the components of the corresponding fact,
with the exception of such words as ‘or’, ‘not’, ‘if’, ‘then’, which have a
different function. In a logically perfect language, there will be one word
and no more for every simple object, and everything that is not simple will
be expressed by a combination of words, by a combination derived, of
course, from the words for the simple things that enter in, one word for
each simple component. (Russell, 1956: 197-198)
Russell dacht dat een analyse van taal aan zou tonen, dat die bestaat uit eenduidige
tekens in relatie tot enkelvoudige objecten. Namen in de strikt logische zin van het
woord zijn namen die niet worden aangewend voor tastbare objecten, maar voor
objecten van bekendheid, ‘sense-data’, die zich bij de spreker op dat moment
voordoen. Alle analyse hangt dus volgens hem af van directe bekendheid met de
objecten die de betekenis zijn van bepaalde symbolen.
Zo'n logisch perfecte taal zou echter slechts voor één persoon bruikbaar zijn. De
namen die erin worden gebruikt, zouden alleen begrijpelijk zijn voor de spreker en
zouden geen deel uitmaken van de taal van een andere spreker of toehoorder. Tevens
zou de taal vluchtig zijn, want, zo waarschuwt Russell, objecten van bekendheid zijn
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slechts vluchtig. We zouden de verleiding moeten weerstaan te geloven dat de realiteit
permanent is. De dingen die werkelijk zijn, bestaan slechts een zeer korte tijd (Russell,
1956: 274). De logisch perfecte taal zou dus
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niet bruikbaar zijn in het dagelijks leven, maar alleen in de logica. Russell stelt dan
ook voor om zijn taal ‘logisch atomisme’ te noemen, omdat de atomen in kwestie
logisch zijn en niet tastbaar. Atomen staan in deze voor objecten van bekendheid.
In het land van het volk van de hoofdpersoon heerst orde en welvaart. Alles staat er
in dienst van de economie. Er heerst een geconditioneerde werkelijkheid, een visie
op de wereld die door de overheid wordt bepaald. Mensen die te ver afdwalen van
de vastgestelde interpretaties krijgen bezoek van controleurs en worden zonodig
verplicht bijlessen te nemen in een speciaal hiervoor ingesteld instituut. Dit instituut
krijgt echter slechts zelden een bezoeker. Het volk is blijkbaar tevreden met de
situatie. In het land verandert niets, er wordt niet nagedacht, er is geen fantasie, geen
humor, alles is er gericht op de productie. Er heerst, zoals gezegd, orde en welvaart.
Ook de taal die er gesproken wordt, valt onder dit regime. Deze taal doet sterk
denken aan het logisch atomisme van Russell. Zo zijn er vaste woorden voor elk
object:
In ons land bezit elk voorwerp een priemwoord. Iedereen weet wat er met
een doos, een vaas, een schilderij wordt bedoeld. Die korte kenschetsen
verhogen de snelheid van werken. Hoeveel tijd kost het niet wanneer een
voorwerp met meer begrippen wordt aangeduid? Wie om ‘een bron van
licht’ vraagt, krijgt de kaars later. ‘Een rechthoekige opbergplaats die uit
twee delen bestaat’, is geen doos. (p. 14)
Zoals gezegd berust de verbinding van taal met de werkelijkheid in de logisch perfecte
taal van Russell op een directe bekendheid met de elementen van die werkelijkheid.
Dit is echter bij het volk niet het geval. De bekendheid wordt in dit land opgelegd
door de regering en aangenomen door het volk. In dit land bepaalt de staat welke
interpretaties de juiste zijn. Ze liggen dus allemaal vast.
De hoofdpersoon, tevens de verteller, is het volledig eens met de gang van zaken
in zijn land en wil er graag mede voor zorgen dat alles blijft zoals het is. Hij kan het
echter niet nalaten verder te denken dan is toegestaan. Om hem binnen het systeem
te houden, krijgt hij van de leiders de opdracht manieren van denken te onderzoeken
die het volk onrustig kunnen maken en zo de welvaart zouden kunnen verstoren. Het
doel van zijn missie is het leren kennen van deze gedachten en daarvan verslag
uitbrengen aan een select groepje leiders. Zij kunnen dan maatregelen treffen om te
voorkomen dat het volk dergelijke gedachten krijgt.
De hoofdpersoon staat sceptisch tegenover de taal van zijn land. Hij ziet het nut
ervan in, voor de economie en de samenwerking, maar is zich bewust van de
beperkingen. Hij plaatst dan ook zijn bedenkingen bij de priemwoorden die het volk
voor ieder voorwerp heeft: ‘Maar zelfs het priemwoord “vaas” bleef een surrogaat,
dat pover afstak bij de onzichtbare vaas in de kamer.’ (p. 15) Hij is er zich van bewust
dat het werk van zijn zintuigen zal bepalen hoe zijn landgenoten in de toekomst tegen
de werkelijkheid aan zullen kijken. Wat hij nu ziet en opmerkt, zal zich vermengen
met de gedachten van zijn landgenoten en op deze manier wordt de geconditioneerde
werkelijkheid toch direct gekoppeld aan de ‘sense-data’ van Russell. Deze ‘sense-data’
worden alleen niet direct bekend door middel van de eigen zintuigen, maar door die
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van de hoofdpersoon. In het volgende citaat worden de zintuigen van de hoofdpersoon
verbonden aan die van zijn landgenoten. Zelfs het woord ‘data’ wordt genoemd:
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Door mijn werk sta ik garant voor toekomstige welvaart en geluk. Wat ik
bespeur zal eens in algemene regels worden vastgelegd. Ik was er tevreden
over dat dit ongemerkt zou geschieden, maar als ik mijn taak volbreng
zullen mijn oogopslag, mijn gehoor, ja het werk van al mijn zintuigen zich
vermengen met alle handelingen van mijn landgenoten. Door mij zal een
man later vredig dommelen op een bankje zonder dat hij hoeft te denken
aan het geven van data aan zitmeubels, wat hem uit een misschien
verdiende slaap zou houden. (p. 19)
De hoofdpersoon komt dus uit een volkomen geconditioneerde wereld. Als hij zijn
opdracht krijgt, gelden de zekerheden van zijn volk echter niet meer voor hem.
Hoewel de term pas in hoofdstuk 28 voor het eerst valt, betreedt hij direct de
‘trompe-trompe-wereld’, waarin alles afhankelijk is van te betwisten waarnemingen
en interpretaties. Bij alles wat hij ziet, zet hij vraagtekens, terwijl voor zijn volk de
vraag een uitgestorven rudiment is. Deze vragen leveren een aantal inzichten op, die,
volgens de hoofdpersoon, zeer gevaarlijk voor het volk zouden kunnen zijn. Ze tonen
aan dat zekerheid niet bestaat, terwijl zekerheid en vertrouwen de basis vormen voor
de samenleving en de economie. Het volk denkt objectief te kunnen zijn en dit ideaal
wordt door de hoofdpersoon in het geheim gefrustreerd. Hij komt er achter dat elke
visie op wat dan ook afhankelijk is van de positie van de waarnemer. Een uiterste
consequentie die hij hieruit trekt is de volgende:
Soms denk ik wel eens - een kleinigheid in dit verband - dat je een voorwerp
niet eens een object kunt noemen. Een object is niet zo ver verwijderd van
het woord ‘objectief’, wat inhoudt dat je onpartijdig tegenover een stoel
kunt staan. Wie het woord ‘object’ gebruikt, zegt dus dat dit meubelstuk
niet is te interpreteren. Maar men vergeet daarbij, dat alleen het zien van
de stoel al een persoonlijke verklaring is. Een voorwerp kun je beter een
subject noemen, omdat dit woord, op zijn beurt, verbonden is met
subjectief- een individuele opvatting van wat zichtbaar is. (p. 22)
Evenals Russell zegt hij hier dat waarnemen een volkomen persoonlijke en subjectieve
aangelegenheid is.
Duidelijk is nu dat de visie die in het land van de hoofdpersoon gemeengoed is,
te vergelijken is met het logisch atomisme van Russell. De hoofdpersoon verwoordt,
zoals ik hierboven heb laten zien, de bezwaren tegen het gebruik van deze taal in het
dagelijks leven, bezwaren die eveneens door Russell zijn aangedragen.
Een filosoof, die zich expliciet met de stilte en het zwijgen bezighield, is de als
postmodernist getypeerde Lyotard. Hij zet geen taaltheorie uiteen, maar vestigt de
aandacht op het gebruik van taal als cruciaal voor het lezen, beoordelen en denken.
Hij verzet zich in Le différent tegen de ‘grote verhalen’ of ‘metatalen’ en probeert
een manier van lezen naar voren te schuiven die recht doet aan gebeurtenissen in
filosofie, politiek en geschiedenis. Het onrecht dat hij ziet, zit in het feit dat als men
iets uitspreekt, men andere mogelijke uitspraken het zwijgen oplegt.
Voor Lyotard is de zin het basiselement van de taal. De zin is niet
noodzakelijkerwijs een ‘volzin’ of een propositie; ook een kreet is een zin en zelfs
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het moment, in het nu, en alleen de zin is volgens Lyotard onbetwijfelbaar. Twijfel
aan de zin doet zich namelijk opnieuw voor als een zin, die weer op het moment
gebeurt:
Ce qui échappe au doute, c'est qu'il y ait au moins une phrase, quelle
qu'elle soit. On ne saurait le nier sans le vérifier ideo facto. Il n'y a pas
de phrase est une phrase, Je mens est une phrase, même si ce n'est pas
une expression bien formée. (Lyotard: 101)
Eveneens onbetwijfelbaar is het elkaar opvolgen van zinnen. Het aanknopen van
zinnen is geen verplichting, maar een noodzakelijkheid. Het hoe van het aanknopen
is dit niet: ‘Enchaîner est nécessaire, comment enchaîner ne l'est pas.’ (Lyotard: 103)
Deze aanknoping van zinnen is altijd open en daarom problematisch; een naadloze,
volledige en eenduidige aanknoping van zinnen is onmogelijk, omdat elke zin een
onbeheersbare betekenisvermenigvuldiging met zich meebrengt.
Lyotard keert zich tegen de notie van het communicatieve element van de taal.
Communicatieve pragmatiek gaat ervan uit dat uit de aanknoping van de zinnen de
intentie van de spreker kan worden afgeleid. Dit gaat volgens Lyotard voor de taal
niet op. Volgens hem is het de zin zelf, die een universum met vier instanties
presenteert, te weten afzender, geadresseerde, referent en betekenis. Deze indeling
is niet pragmatisch ‘si le présupposé ou le préjugé de la pragmatique est qu'un message
va d'un destinateur à un destinataire qui “existeraient” sans lui’. (Lyotard: 117) Het
subject is volgens Lyotard het resultaat van situeringen. Alle situeringen van alle
personen samen maken het sociale uit. Het subject noch het sociale gaat aan de zin
vooraf. Het subject is in Lyotards theorie dus slechts een positie binnen het door de
zin gepresenteerde universum.
De zin presenteert een universum, dat wil zeggen, stelt een universum aanwezig.
De presentatie zelf wordt door de zin echter niet gepresenteerd: ‘La présentation
comportée par une phrase est oubliée par elle, plongée dans le Lèthè’. (Lyotard: 118)
Voor deze presentatie zou weer een volgende zin nodig zijn. De actuele presentatie
is dan ook anders dan het ‘nu’ dat gepresenteerd wordt. Het ‘nu’ van de gebeurtenis
is geen zaak van de diachrone tijd, maar van ‘zijn’ of ‘niet-zijn’ van de zin:
‘L'occurrence, la phrase, comme quoi, qui arrive, ne relève nullement de la question
du temps, mais de celle de l'être / non-être.’ (Lyotard: 114-115) Er is steeds dus
slechts één gebeurtenis, één zin, en niet het ‘zijn’ in zijn algemeenheid.
Hierin zit volgens Lyotard een onrecht, dat zich voordoet in het feit dat een
gebeurtenis, een zin, het ‘zijn’ in zijn algemeenheid overstemt. De stilte, en dus het
zwijgen dat Lyotard signaleert, houdt zich op binnen de presentatie van een universum.
Uitgangspunt van Lyotard is de vaststelling dat na een zin ooit een volgende zin zal
komen. Zoals gezegd, is dit aanknopen van zinnen geen verplichting, maar een
noodzakelijkheid. Lyotard zegt dat een zin, ten opzichte van de vorige, oprijst uit
het niets. De aanknoping wil de kloof van het ‘niet-zijn’ die zich tussen de zinnen
bevindt, overbruggen om zo de dreiging van de discontinuïteit weg te nemen. Het
onrecht bestaat volgens hem altijd in het vooruitlopen op de gebeurtenis, wat inhoudt
dat zij verboden wordt: ‘Par mal j'entends et l'on ne peut entendre que l'interdiction
des phrases possibles à chaque instant, un défi opposé à l'occurrence, le mépris de
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l'être.’ (Lyotard: 204) Met het spreken, met het doorbreken van de stilte, verbiedt
men de rijkdom aan mogelijke zinnen. Deze rijkdom wordt het zwijgen opgelegd.
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Tijdens zijn omzwervingen, waar zijn opdracht aanleiding toe geeft, komt de
hoofdpersoon een hoogleraar in de taal van het volk van het noorden tegen. Dit volk
is eeuwen geleden verdwenen, maar via de professor komen we heel wat aan de weet
over de taal en de gebruiken ervan. Duidelijk wordt dat het een ontwikkeling heeft
doorgemaakt die heeft geleid tot zelfopheffing. Het volk heeft een taal gehad waarin
zwijgen en wit een belangrijke rol vervulden. Zij werden zelfs zo belangrijk dat de
taal uiteindelijk alleen nog uit wit bestond en het volk eveneens.
Evenals het volk van de hoofdpersoon hechtte dit volk veel belang aan het nut
voor de maatschappij en is het erachter gekomen dat ‘onzorgvuldig taalgebruik tot
verlammende misverstanden kan leiden’(p. 136). Het volk van het noorden had echter
een geheel andere oplossing voor dit probleem gevonden. Spreekt het volk van het
zuiden zoveel mogelijk in clichés en denkt het niet over taal na, het volk van het
noorden sprak zo min mogelijk en dacht juist veel na over taal. Taal werd er zelfs
met eerbied bejegend. Kleine woorden zoals ‘de’, ‘zelfs’ en ‘met’ hadden er taaldagen.
Als ze een bepaald aantal keer waren gebruikt, werd een feest gevierd. Om het rust
te gunnen mocht het betreffende woord de week na het feest niet gebruikt worden.
Zo werd gewenning tegengegaan, en bleef het volk alert op de betekenis van woorden.
Met hetzelfde doel werd tevens veel gevarieerd in toonhoogte en werd het alfabet
van de geschreven taal meer of minder leesbaar gemaakt, zodat mensen
geconcentreerder moesten lezen.
Het ging er in deze taal om zo weinig mogelijk vast te leggen, om de veelheid aan
mogelijkheden zo open mogelijk te houden. Ook om conflicten te vermijden of op
te lossen werd bij voorkeur gezwegen. Zo is er een streek waarvoor de bewoners van
het land van het noorden een bepaalde naam hadden; over de spelling werden zij het
echter niet eens. Om dit conflict op te lossen werd de naam niet meer uitgesproken.
Het voorschrift ontstond ‘om het papier blank te laten, daar waar de naam moest
komen. Ook als de streek in een gesprek moest worden aangestipt hield men rustig
een paar seconden de adem in’ (p. 234).
Dit voerde zover dat het volk zich ervan bewust werd dat men in een wereld leefde
waarin alle taal op te betwisten waarnemingen en interpretaties berustte, een
‘trompe-trompe-wereld’, zoals dit in de roman genoemd wordt. Als reactie hierop
werd er meer en meer gezwegen tot het punt waarop het volk helemaal stil werd en
de bladzijden van hun boeken wit bleven. Uiteindelijk heeft het volk zichzelf
opgeheven door in wit papier te kruipen.
Dit alles doet sterk aan de ideeën van Lyotard denken. Ook hij wijst op het onrecht
wat het algemene ‘zijn’ en daarmee de stilte, de rijkdom van het zwijgen wordt
aangedaan door te spreken. Het is volgens hem de taal, die de taal onrecht aandoet.
Mogelijke zinnen worden het zwijgen opgelegd door uitgesproken zinnen. Het volk
van het noorden ziet zich eveneens voor een dergelijk dilemma geplaatst. Taal zou
volgens dit volk alle interpretaties, alle invalshoeken op de werkelijkheid moeten
dekken. Taal zou dus volledig referentieel moeten zijn. Deze volledigheid is echter
onmogelijk te bereiken. Het gebruik van taal is altijd onnauwkeurig, omdat gesproken
zinnen altijd andere mogelijke zinnen uitsluiten. Daarom wordt het gebruik van taal
in het noorden als een belediging voor die taal gezien. Er wordt gezwegen uit eerbied
voor de taal.
In zinnen kan het algemene ‘zijn’ niet worden gerepresenteerd en dit is voor dit
volk onaanvaardbaar. Nu wil het geval dat het volk leeft in een talige werkelijkheid;
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die van de roman. De taal van de roman stelt hun werkelijkheid aanwezig. Ze leven
dus in een werkelijkheid waaraan het onrecht inherent is. Om aan
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dit onrecht te ontkomen moet men uit de, volgens Lyotard noodzakelijke, aanknoping
van zinnen breken. Dit lukt het volk door steeds minder te spreken, de boeken wit
te laten en uiteindelijk door in wit papier te kruipen. Zo brengt men het zwijgen tot
spreken door het spreken het zwijgen op te leggen. Het volk stelt nu zijn universum
in ontalige taal, in zinnen die niet op papier komen, aanwezig. Het wordt zelf een
positie in een door witte taal gepresenteerd (niet gerepresenteerd) universum. Het
volk van het noorden gebruikt de taal, weliswaar tot in het absurde doorgevoerd, op
de manier die Lyotard aangeeft.

De taal van de witte man
De twee volkeren bepalen de ruimte in de roman. Het ene volk verliest het contact
met de werkelijkheid door haar te laten overheersen door een strikt vastgelegde taal.
Het vertrouwt erop dat de taal de werkelijkheid juist kan representeren. Het andere
volk vertrouwt er juist niet op dat taal de werkelijkheid kan representeren. Het behoudt
wel het contact met de werkelijkheid, maar gaat aan diezelfde werkelijkheid, aan
haar uitgebreidheid, haar oneindigheid ten onder. Geen van beide manieren van
omgang met de taal worden in de roman positief beoordeeld. In het land van de
hoofdpersoon laat men wel erg veel waardevols liggen omwille van de economie en
de wijze waarop het volk van het noorden ophoudt met spreken is een nogal pietluttige
manier om jezelf uit de markt te prijzen. Wat beide landen echter gemeen hebben,
is dat ze taal standaardiseren. Op de reis naar het noorden die de hoofdpersoon samen
met de professor onderneemt, dient zich dan ook een derde visie aan, gepresenteerd
door een apart personage: de witte man, een pierrot die enige tijd met hen zal
optrekken. Deze figuur is slechts enkele hoofdstukken aanwezig, maar maakt toch
een grote indruk op de hoofdpersoon en de lezer. De visie op taal van deze witte
figuur wijkt af van die van de twee delen van het land. Hij ziet taal niet als louter
communicatie of als alleen een onbeperkt aantal mogelijkheden, maar als een
zelfstandige grootheid die los van de mens kan komen te staan. Hij verwoordt dit als
volgt: ‘De mens spreekt de eerste zinnen. Daarna gaat de taal door. Dan spreken de
zinnen zelf.’ (p. 219) Hij integreert echter wel de talen van beide volkeren in zijn
eigen taal. Dit blijkt als hij zijn eigen taal uit de doeken doet en de hoofdpersoon dit
weergeeft:
Naar zijn idee moest er als volgt worden gesproken en geschreven. ‘Op
deze plek maakt de peer geen geluid. Is hij werkelijk stil?’ is de
gebruikelijke manier. De witte man zette zich schrap voor een andere
vorm. Waarom aarzelde hij nog, met dat weemoedige gezicht? Omdat hij
voelde dat zijn opvatting nooit gemeengoed zou worden? ‘Op deze plek
maakt de peer geen geluid. Op deze plek maakt de peer geen geluid: is hij
werkelijk stil? Is hij werkelijk stil?: nu verplaats ik hem. Nu verplaats ik
hem:’
Stotterde hij? Nee, ook hier moest een zin komen, wéér dubbel vermeld,
om hem de lof te geven die hem toekwam. Eerst als mededeling, daarna
als eerbewijs omdat een goede zin zoveel andere woorden mogelijk maakt.
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Zeker een tekst wordt langer. Maar ook het wit kon zich uitbreiden. Neem:
‘Is hij werkelijk stil?’ Die uitdrukking heb je niet meteen, je kiest uit een
aantal voordringende mogelijkheden: dat de beste mag winnen. De witte
man pleitte ervoor elke zin te doorschieten met repen wit die steeds
tweemaal de lengte
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van de zin zouden beslaan, een oppervlakte die pover afstak bij het heelal
van wit, dat voor mijn geestesoog opdoemde. (p. 220)
In zijn taal verenigt hij dus de pragmatiek van de taal, de onbeperkte mogelijkheden
die in de taal bestaan, gesymboliseerd door het wit, en het creatieve vermogen van
taal. Taal kun je volgens hem niet standaardiseren. Taal heeft vele mogelijkheden
en staat open voor elke interpretatie die zich aandient. Volgens hem moet die zin
worden aangeknoopt, die het beste op de vorige aansluit en vervolgens is het onzeker
waar de taal uitkomt. Gezien het oneindig aantal mogelijkheden, bij iedere aanknoping
opnieuw, zal dat meestal een plek zijn waar nog nooit iemand is geweest.
De ideeën van de witte man zijn binnen de roman zeer belangrijk. Deze stelling
is gebaseerd op het gegeven dat de roman zich presenteert op een manier die strookt
met zijn ideeën.

De presentatie van de roman
Dat de witte man een middenpositie inneemt tussen twee extremen, maakt zijn positie
binnen de roman vrij sterk. Er zijn echter nog andere argumenten aan te voeren als
bewijs dat hij sterk staat. De witte man geeft, in zijn hoedanigheid van clown,
voorstellingen op de kermis. Vlak voor zijn vertrek zet hij de regels voor het
kermisdrama uiteen:
‘Al is je stof nog zo ingewikkeld, houd het raadselachtig en eenvoudig
tegelijk,’ luidde zijn eerste stelling, die hij niet als een schoolmeester
bracht maar juist heel tam binnen de lijnen van luchtige conversatie
doceerde. ‘Zo doen alle grootmeesters het. Neem één thema: achterdocht
of nieuwsgierigheid’ - hij keek mij scherp aan - ‘en diep dat uit. Maar
meng het altijd met amusement. Wees niet zo arrogant te denken dat je
een moeilijke gedachtengang ook in een ingewikkeld nummer moet
weergeven, louter en alleen omdat jij het hebt bedacht. Een sotternie is
pas af, als het geheel zo vanzelfsprekend is als een appel in het gras en zo
ongewoon als de ontmoeting van een paraplu en een haas op een snijtafel.’
(p. 223)
De roman presenteert zich precies volgens de regels van de witte man: ingewikkelde
taalfilosofische kwesties, maar verpakt in een luchtig verteld verhaal.
Volgens de witte man genereert de taal zichzelf en dus zou het prachtig zijn als
de taal in de talige romanwereld een belangrijke rol zou spelen. Dit blijkt inderdaad
het geval te zijn. Zo wordt de romanwereld als talig beschreven. De taal heeft er vaak
de status van object of werktuig. De personages leven in een taalwerkelijkheid en
weten dit ook. Taal is voor hen niet alleen een communicatiemiddel, maar ook een
instrument in de voor hen tastbare wereld. Zo bestaat er vaak geen strak onderscheid
tussen voorwerpen en woorden. Op het woord ‘stoel’ zou je zogezegd kunnen zitten.
Ook kunnen met woorden dingen gedaan worden die in onze werkelijkheid niets met
taal hebben uit te staan. De hoofdpersoon kan bijvoorbeeld in gedachten de baard
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van de professor afscheren en laten groeien, hij kan kamers herinrichten en als hij
een man bedenkt, blijkt deze later ook echt te bestaan.
De witte man stelt dat taal autonoom kan zijn. De autonomie van deze talige
werkelijkheid wordt aan de orde gesteld door de hoofdpersoon. Eenmaal, als hij
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een achtergelaten bal tegenkomt die hem op een bepaalde gedachte brengt, verwerpt
hij expliciet het idee van een hogere macht en dus dat van een auteur. Hij denkt na
over het feit dat de bal er ligt:
Toch hoort zo'n bal daar niet te liggen. Het brengt een wandelaar alleen
maar op onbruikbare ideeën. Te scherp aanwezig kinderspeelgoed. Of
wilde iemand mij bij mijn werk helpen? Ik verwierp het idee dat dit
voorwerp juist op deze plaats was neergelegd, alleen om mij tot een
gedachte als deze te verleiden. (p. 61)
Daarnaast is er het feit dat de roman bestaat uit het verhaal van de hoofdpersoon. In
zijn verhaal wijst deze erop dat het verhaal dat hij vertelt door hemzélf verzonnen
zou zijn. In hoofdstuk 12 speculeert hij over de kans dat zijn document in verkeerde
handen zal vallen:
Hoe behoedzaam ik ook te werk ging, ik moest er rekening mee houden
dat mijn toekomstig document in verkeerde handen kon vallen. Het was
daarom goed de gegevens te doorspekken met details, die schijnbaar
dezelfde onthullende kwaliteit hadden, maar alleen dienden als bewust
aangebrachte dwaalsporen, die zonder inhoud léken mee te bouwen aan
de hoofdlijn van het rapport. Zo grendelde ik onweerlegbare betekenis af
met zelf gekozen invallen, die meestroomden in het verslag, maar alleen
door mij naar waarde konden worden geschat. (p. 67)
In het volgende hoofdstuk specificeert hij de dwaalsporen die hij aan wil brengen in
zijn rapport:
Zo bestonden er meer dubieuze details die nog te verhelpen waren. Ik
diende mijn toekomstige belevenissen te vermengen met klassieke
omwentelingen die het uitzicht op mijn eigen kronkelpaden afschermden.
Afleidingsmanoeuvres per schip, in een rijtuig of per luchtballon,
waarachter ik mijn materiaal kon laten verdwijnen. Geen prettig
vooruitzicht ik reis niet graag. Luitmuziek en een kleurrijke flora en fauna
zouden die omwegen iets kunnen verzachten. (p. 76)
In zijn verhaal reist de hoofdpersoon per luchtballon en per rijtuig en op vele plaatsen
in de roman wordt door hem gewezen op de beesten en planten. Het is daarom
waarschijnlijk dat de ware belevenissen van de hoofdpersoon worden gecamoufleerd
door het verhaal, dat dus zelfs binnen de romanwereld talig kan zijn. Zelfs de
romanwereld, zoals wij die ervaren, is in dat geval de romanwereld niet. Die ligt
verborgen achter de taal. Over de vraag of die wereld onze eigen wereld is of weer
een andere, valt slechts te speculeren.
In bovenstaande passage wordt eveneens gesuggereerd dat dit verhaal het rapport
is, waarnaar de hoofdpersoon steeds verwijst. In het rapport gaat hij namelijk deze
dwaalsporen aanbrengen. In ieder geval is dat wat we lezen een verslag van het
onderzoek van de hoofdpersoon, dat overblijft en gelezen kan worden: de
aantekeningen over het door hem verzamelde materiaal voor zijn rapport. Je zou
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kunnen zeggen dat het verzameld bewijsmateriaal is. In dat geval zou de titel als een
label kunnen worden gezien.
Al met al presenteert het verhaal zich als volkomen talig. Een talige hoofdpersoon
schrijft in een talige wereld een talig verhaal. Uit verschillende passages
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blijkt echter eveneens dat het de taal zelf is die het verhaal leidt. Zo neemt de professor
de hoofdpersoon mee op een grammaticale rijtoer:
We reden. Met welke bestemming: De professor had daar niets over gezegd.
Ons enige reisdoel bestond uit vergezichten of fragmenten daarvan die
zijn uiteenzettingen konden kleuren en verdiepen. Trouw tot in de taal,
geen enkele plaats of stad die we in het bijzonder moesten bereiken; een
grammaticale rijtoer: dichter konden woorden dat wat géén stem heeft,
niet naderen. (p. 183)
Dat zij in hun koets het woord volgen, wordt twee pagina's verder ondubbelzinnig
gezegd: ‘Maar de paarden waren afhankelijk van zijn mennen, of was er voor hun
ogen een voor mij onzichtbaar houvast, voldoende om de koers van het woord te
blijven volgen?’ (p. 185) Weer wat verderop wordt duidelijk gemaakt dat het tweetal
in de taal reist: ‘Waarom hielden we dan stil? Hadden we een buiten de taal liggende
bestemming bereikt? Of stopten we omdat je eens ergens stoppen moet? Omdat de
woorden “begin” en “einde” ook bestaan?’ (p. 189) De taal zelf leidt het verhaal en
dit verwijst weer direct naar de stelling van de witte man: De zinnen spreken zelf.
De kijk van de witte man op taal en op het kermisdrama komt dus voor een groot
deel overeen met de manier waarop de roman zich presenteert. Op grond hiervan
zou ik willen stellen dat de visie van de witte man de kern van het boek vormt. De
verschillende visies op taal van de twee landen vormen de achtergrond waartegen
zijn taal zeer gunstig afsteekt.

De witte man en K. Schippers
Een laatste argument ter ondersteuning van de stelling dat de witte man een
sleutelpositie inneemt in de roman, is het feit dat zijn standpunten op enkele
belangrijke punten overeenkomen met die van de auteur zelf, zoals hij die bij
verschillende gelegenheden heeft uitgesproken dan wel opgeschreven. Je zou kunnen
zeggen dat de witte man K. Schippers in de roman vertegenwoordigt. Deze uitspraak
wordt ondersteund door de manier waarop de witte man zichzelf introduceert. Hij
spreekt de raadselachtige woorden: ‘Als je goed om je heen kijkt, dan zie je dat alles
gekleurd is.’ (p. 190) Dit is het bekendste gedicht van K. Schippers en vervreemdend
eigen aan de auteur.2.
Inhoudelijk zijn er eveneens grote overeenkomsten tussen de twee. Zo noteerde
Jan Brokken in een interview met de auteur de volgende uitspraken:
[...] ik verpak het in een lichtvoetig verhaal.
Ik wil amuseren. In Nederland wordt zo'n opmerking altijd verkeerd
begrepen. Amusement is niet strijdig met melancholie of angst. Integendeel.
Humor is vaak een manier om melancholie of angst te verpakken.
Schrijven is volgens mij vóóral: de dingen niet te ernstig laten klinken.
(Brokken: 212-213)
2.

In zijn definitieve vorm gepubliceerd in Een vis zwemt uit zijn taalgebied, p. 30, maar al
eerder in De waarheid als De koe, p. 45.
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Dit doet sterk denken aan de ideeën over het kermisdrama van de witte man die
eveneens moeilijke stof wil verpakken in amusement.
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Een ander belangrijk gegeven is het feit dat de witte man een clown is. K. Schippers
heeft bij verschillende gelegenheden zijn bewondering voor clowns uitgesproken en
heeft verschillende door hem bewonderde kunstenaars, zoals Jacques Tati en Marcel
Duchamp, met clowns of andere kermisartiesten vergeleken. Zelfs heeft hij zichzelf
een keer gelijkgesteld aan de clown: ‘Ik hoor bij het variété. Ik ben niet meer of
minder dan dat soort kunstemakers.’ (Meijer: 193) De witte man, als
vertegenwoordiger van de auteur, verwijst dus voornamelijk naar literatuur als hij
het over het kermisdrama heeft.
Het belangrijkste idee in Bewijsmateriaal betreft het ontstaan van literatuur: de
taal neemt hierin het grootste aandeel voor haar rekening. Zoals K. Schippers zelf
zegt: ‘Het materiaal dicteert de vorm. Van het ene woord komt het andere.’ (Depondt:
21) Zo blijkt dat de roman Bewijsmateriaal in feite over schrijven gaat, dat het niet
alleen een ideeënroman is, maar dat het tevens een poëticale roman genoemd mag
worden, waarin K. Schippers zijn visie op het schrijven van literatuur aan de orde
stelt. Dit blijkt ook uit het gegeven dat K. Schippers in eerste opzet het doel had een
persoonlijke grammatica te schrijven, zoals hij in een interview vertelt:
Ik had het voornemen om een persoonlijke grammatica te schrijven, een
taal die iemand spreekt en die trouwens deels in het boek voorkomt. Het
zou zo persoonlijk zijn als een vingerafdruk en daardoor zou je een grotere
mate van onafhankelijkheid bereiken. Ik had er veel aantekeningen over,
maar ik kwam er niet uit. Althans niet in die vorm. Ik heb er wel zeven
jaar mee rondgelopen. Toen heb ik die gedachte laten schieten en ineens
was er het eerste hoofdstuk. (Diepstraten: 28)
Juist het poëticale aspect van Bewijsmateriaal maakt dat deze roman zo belangrijk
is voor het onderzoek naar het oeuvre van K. Schippers en het is dan ook schrijnend
dat juist deze roman zo weinig aandacht heeft gekregen. Verwonderlijk is dit eveneens,
want Bewijsmateriaal zelf bewijst de waarde van de belangrijkste stelling van de
witte man: mooie dingen ontstaan als taal gaat spreken.
Sander van der Meijs studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit Utrecht. Hij specialiseerde zich in de moderne Nederlandse
letterkunde en schreef zijn doctoraalscriptie over K. Schippers'
Bewijsmateriaal.
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Europeanen en Hottentotten
Martin Hunziker
Over beeldvorming in H.J. Wikars reisverhaal (1779)
Aan het eind van de achttiende eeuw trekt een jonge Europeaan vier
jaar lang in het gezelschap van een aantal Hottentotten en
Bosjesmannen door de Zuid-Afrikaanse wildernis. Zijn reisverslag is
tot nu toe alleen bestudeerd door antropologen en taalkundigen.
Martin Hunziker betoogt dat de tekst geheel ten onrechte over het
hoofd is gezien door literatuuronderzoekers; niet alleen de inhoud is
interessant, maar ook de manier waarop de oorspronkelijke bewoners
worden beschreven wijkt af van de gangbare beeldvorming.
In 1775 deserteert een in Finland geboren Zweed uit VOC-dienst in Kaapstad. De
twee jaar daarvoor is deze jongeman schrijver geweest in dienst van het
Compagnies-hospitaal. In dit ziekenhuis werden de bemanningsleden van de schepen
die de Kaap aandeden verpleegd en opgelapt na de ontberingen van de maandenlange
reizen van en naar het vaderland. De schrijver in het hospitaal hield de gegevens van
de mannen bij. De naam van de deserteur is Hendrik Jacob Wikar, hij zal begin
twintig zijn geweest. Door dobbelen heeft hij een schuld van honderd rijksdaalders
opgebouwd. Als een van zijn schuldeisers hem publiekelijk aanspreekt en het
verschuldigde bedrag opeist, voelt Wikar zich zo bedreigd dat hij besluit te deserteren.
Omdat het onmogelijk is over zee uit de kolonie te vluchten, de VOC controleert
immers de scheepvaart, begint Wikar aan een ruim vier jaar durende zwerftocht langs
de randen van de toenmalige kolonie. Hij moet er daarbij voor zorgen dat hij buiten
de lange arm van de machthebbers blijft. Om zijn omzwervingen te kunnen
beëindigen, vraagt Wikar aan gouverneur Van Plettenberg van de Kaapkolonie om
gratie. Bij dat verzoek vermeldt hij dat hij allerlei wetenswaardigheden te melden
heeft over gebieden en volken waar nog niets over bekend is. Het verzoek wordt
ingewilligd en in september 1779 wordt Wikar weer in dienst van de VOC genomen.
Aan het einde van dat jaar schrijft hij nog een brief aan iemand in Stellenbosch en
dan verdwijnt deze avontuurlijke man weer uit het zicht.1.
Naast de genoemde brief is er nog een document van Wikars hand overgeleverd.
Het betreft een reisverslag van zijn omzwervingen gedurende het laatste jaar van
zijn afwezigheid. Van de tekst, Berigt aan den Wel-Eedelen Gestrengen Heer Mr.
Joachim Van Plettenberg [...]2., zijn drie versies overgeleverd. De oudste versie heeft
Wikar waarschijnlijk kort na zijn terugkeer aan de Kaap gemaakt. De tekst bevat
nogal wat doorhalingen en verbeteringen in de marge. Dit manuscript wordt in het
Rijksarchief in Den Haag bewaard. De tweede versie, bewaard in de Kaapse Archieven
in Kaapstad, Zuid-Afrika, is een gekuiste en verbeterde versie die voor de gouverneur
bestemd was. Een afschrift van dit document wordt ook in Den Haag bewaard.3.
Het verslag bestrijkt ongeveer de tijd tussen september 1778 en augustus 1779.
Wikar maakt dan twee tochten langs de Oranjerivier in het gebied waar de rivier later
de grens tussen Namibië en Zuid-Afrika is geworden. Hij maakt deze tochten in het
gezelschap van bewoners van dit gebied die Wikar aanduidt met Hottentotten. Met
deze naam werden al vanaf het begin van de zeventiende eeuw de veehoudende
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stammen die oorspronkelijk aan de Kaap leefden aangeduid. Omdat deze naam in
de loop van de tijd een negatieve klank heeft gekregen worden deze stammen
tegenwoordig met Khoi aangeduid. Later voegen zich ook enkele Bosjesmannen bij
het gezelschap. Deze benaming werd gebruikt voor de bewoners van de Kaap die
van de jacht leefden.4. Tegenwoordig wordt deze bevolkingsgroep San genoemd, al
verschuiven de benamingen in de loop van de tijd regelmatig, afhankelijk van wat
op dat moment politiek correct wordt gevonden. Omdat in
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Gezicht op Kaap de Goede Hoop met de Tafelberg

de achttiende eeuw dit soort overwegingen nog geen rol speelden zal ik de volken
aanduiden met de namen die de auteur gebruikt.
Wikar trekt in dit gezelschap van Hottentotten en Bosjesmannen stroomopwaarts,
in oostelijke richting langs de Oranjerivier. De jonge vluchteling heeft in het
gezelschap een eigenaardige positie. Aan de ene kant is hij een eenzame blanke die
de taal van de Hottentotten en Bosjesmannen niet spreekt en niet gewend is aan de
barre omstandigheden in het gebied. Hij is dus overgeleverd aan de goedwillendheid
en gastvrijheid van de oorspronkelijke bewoners. Aan de andere kant is hij een blanke
kolonist, achter wie een machtig regime staat waarmee enkele leden van het
gezelschap minder goede ervaringen hebben. Wikar is zo wijs geweest de leden van
zijn gezelschap niet te onthullen dat hij op de vlucht is voor datzelfde regime, zodat
zijn status niet aangetast wordt. Enerzijds is de auteur dus hulpeloos en afhankelijk,
anderzijds heeft hij status en gezag. Dit komt in zijn verslag duidelijk naar voren.
De jonge Zweed heeft weinig invloed op het tempo en de richting waarin de tocht
wordt afgelegd, maar als er een conflict dreigt tussen twee stammen in het gebied
kan Wikar het in de kiem smoren door te zeggen dat hij liever niet heeft dat er
gevochten wordt zolang hij zich in het gebied bevindt. Deze dubbele positie verhindert
niet dat Wikar vriendschap sluit met leden van zijn gezelschap. Met één van de
Bosjesmannen sluit hij zelfs een soort bloedbroederschap. Daarnaast stelt de auteur
zich steeds vredelievend op en wint hij van velen het vertrouwen door kleine
geschenken en beleefde gestes.
Hendrik Jacob Wikar schrijft zijn verslag in een soort Nederlands. De taal is voor
moderne lezers echter niet probleemloos. Ten eerste gebruikt de auteur zeer weinig
interpunctie en is de 144 pagina's tellende tekst zonder enige alinea-indeling. Ten
tweede is ook het woordgebruik afwijkend. Het lijkt erop dat de tekst de weerslag
is van de spreektaal die aan het einde van de achttiende eeuw in de kolonie gebruikt
werd. Al snel nadat de eerste kolonisten in 1652 voet aan wal zetten aan de Kaap is
er een spreektaal ontstaan die afweek van het Nederlands en waaruit het huidige
Afrikaans is voortgekomen. De officiële taal aan de Kaap was weliswaar Nederlands,
maar door de verschillende nationaliteiten van de VOC-werknemers en hun
verschillende moedertalen, de talen van de aangevoerde slaven en de talen van de
oorspronkelijke bewoners, ontstond al vroeg een van het Nederlands afwijkende
spreektaal. Wikars tekst wordt door Afrikaanse taalkundigen beschouwd als een van
de weinige bronnen waarin deze taal is overgeleverd.5. Daarbij moet overigens ook
in gedachten worden gehouden dat de Zweed geen moedertaalspreker van het
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Nederlands was. Toch moet hij de taal redelijk hebben beheerst in zijn functie van
schrijver van het VOC-hospitaal. Het is niettemin denkbaar dat het afwijkende
taalgebruik mede door zijn afkomst veroorzaakt wordt.6.
Is het taalgebruik niet zonder problemen, ook inhoudelijk biedt de tekst weinig
structuur. Het verslag is geen reisjournaal waarin van dag tot dag de gebeurtenissen
beschreven worden, maar een reisbeschrijving waarin de auteur onregelmatig data
noemt. Tussendoor weidt hij uit over gebruiken van stammen die hij ontmoet, wild
dat met verschillend succes en op verschillende manieren bejaagd wordt en gesteenten
die hij vindt. Het lijkt erop dat de auteur vaak datgene opschrijft waarvan hij denkt
dat het de
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gouverneur zou kunnen interesseren.
Juist deze uitweidingen hebben in het verleden de interesse van antropologen en
etnografen gewekt. Wikar beschrijft namelijk naast zijn avonturen met zijn
reisgezelschap ook uitgebreid de verschillende stammen waaraan de groep een bezoek
brengt. Daarbij gaat hij in op verschillende gebruiken van deze stammen. Zo wordt
het ‘anders-maak-slachten’ beschreven. Dit slachtritueel wordt bij speciale
gelegenheden in een mensenleven uitgevoerd. Wanneer meisjes voor het eerst
menstrueren, als er een kind geboren wordt, wanneer er een sterfgeval is, wanneer
een jonge jager voor het eerst een wild dier doodt; allemaal redenen om een
‘anders-maak-slacht’ te organiseren. Van het hiervoor geslachte dier mogen slechts
diegenen eten die al eerder aan zo'n zelfde ritueel hebben deelgenomen.
Daarnaast beschrijft Wikar verschillende manieren om op dieren te jagen. De
kinderen leren al vroeg vogels te vangen. Ze kauwen een bepaald soort zaden tot een
kleverige massa die op gevlochten matjes wordt gesmeerd. Deze matjes worden aan
de randen met stenen afgedekt. De kinderen wachten dan tot er een vogel op de
kleverige ondergrond neerstrijkt, zodat deze makkelijk te vangen is. Om grotere
dieren te vangen gebruiken de Hottentotten en Bosjesmannen een vermomming.
Jagers hullen zich in de huid van een struisvogel en lokken op deze manier het
nieuwsgierig geworden wild. Als dat dichterbij komt slaat de jager toe met speren
en pijl en boog. Sprinkhanen zijn voor de stammen een delicatesse en wanneer de
zwermen weer aan de horizon verschijnen is dat reden tot grote vreugde. Als de
sprinkhanenzwerm zich te goed doet aan het gras, steken de Hottentotten en
Bosjesmannen het in brand en rapen de gebraden beesten zo van de grond op. Ook
gevaarlijkere dieren ontkomen niet: nijlpaarden, olifanten en neushoorns worden
door grote groepen jagers net zo lang met speren en pijlen bestookt tot ze bezwijken.
In het reisverslag worden ook beschrijvingen van etnische kenmerken gegeven.
Wikar bezoekt bijvoorbeeld de Gyzikoa. Dit ‘tweeling-volk’ bestaat uit Hottentotten
en leden van de Bliqua, een Bantoetalig volk dat noordelijker in Namibië leefde. In
dit geval wordt een nieuwe stam, een nieuw volk, gevormd doordat leden van
verschillende volken met elkaar in stamverband leven. Sommigen van de stamleden
hebben de lichtere huidskleur van de Hottentotten, anderen zijn donkerder van huid,
zoals de Bliqua.
Ondanks de interessante en soms spannende avonturen die door Wikar in zijn
Berigt worden beschreven is de tekst tot nu toe vooral door taalkundigen en
antropologen bestudeerd. Letterkundigen hebben aan de tekst weinig aandacht
geschonken. Naar mijn mening is dat niet terecht. De tekst is boeiend en laat zien
hoe een achttiende-eeuwse kolonist meer dan een jaar optrekt met inheemse stammen.
Daarnaast is de tekst ook om een andere reden lezenswaardig. Voor mij ligt het
belang van Wikars tekst vooral in de manier waarop Wikar zijn wederwaardigheden
beschrijft. Wanneer een aantal problemen die de moderne lezer met de tekst kan
ervaren zijn weggenomen, blijkt dat de tekst een interessant beeld geeft van de
verhouding die Wikar had met de volken die hij op zijn reis ontmoette. Hij lijkt vrij
ongedwongen en zonder veel vooroordelen de zeden en gewoonten van de
verschillende stammen te beschrijven. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het misschien
lijkt. In de loop der eeuwen heeft de oorspronkelijke bevolking van Zuid-Afrika in
teksten een ongunstige reputatie gekregen. De Hottentot werd in teksten vaak
gepresenteerd als een wilde en onbeschaafde mens die slechts één treetje hoger dan
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de apen stond in de rangorde van de beschaving. Het volk bestond uit ingewanden
etende en stinkende schepsels die zich in een zeer gebrekkige taal uitten, die veel
van het gekakel van kalkoenen weghad. In de loop van de eeuwen is er zo een
beschrijving van de Hottentotten ontstaan die weinig met de werkelijkheid van dit
volk te maken heeft; een discours waarin de Hottentotten negatief beschreven worden.
Doordat het beeld dat in Europa van dit volk ontstaat, gevormd wordt op basis van
beschrijvingen in teksten, is het belang van deze tekstuele werkelijkheid steeds groter
geworden. Het beeld, de representatie, gaat een eigen leven leiden, zonder dat de
werkelijkheid in het verre zuiden van Afrika daar nog veel invloed op heeft.7. Op
deze manier ontstaat in Europa een voorstelling van de Hottentotten waarbinnen ze
vooral onbeschaafd, vies, dom en lui zijn. Deze representatie is hardnekkig. Nog in
de Van Dale van 1993 vinden we bij het woord ‘Hottentot’:
1. lid van zeker ras van inboorlingen in Z.-Afrika, dat verwant is aan de
Bosjesmannen, Khoi-khoin;2. (fig.) ruw, onbeschaafd, dom mens.

Het woord begon als de naam van een volk dat aan de Kaap leefde, maar werd in de
loop van de tijd een scheldnaam. Hier heeft dus de representatie de wer-
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kelijkheid vervangen. Hierbij moet overigens opgemerkt worden dat het woord
‘Hottentot’ de meeste Nederlanders waarschijnlijk niet veel meer zegt: zowel de
letterlijke als de figuurlijke betekenis van Hottentot is niet meer algemeen bekend.
In het boek Kraal and castle wijst R. Elphick een aantal oorzaken aan van het
ontstaan van dit beeld van de Hottentot. Ten eerste was de Kaapkolonie slechts
bedoeld als verversingspost voor de schepen op weg naar Indië en waren de bezoeken
aan dit gebied aanvankelijk slechts kort. Hierdoor konden vooral de voor Europeanen
vreemde gewoonten in het oog springen, zonder dat de achtergrond ervan doorgrond
werd. Deze gewoonten waren zo anders dan de westerse dat ze negatief beschreven
werden. Ten tweede dacht men dat de Hottentotten geen godsdienst hadden.
Waarschijnlijk is dit misverstand vooral ontstaan doordat de bezoekers geen tempels
of andere bouwwerken aantroffen als bewijs van religie. Ten slotte kan ook de taal
van de bewoners van de Kaap een rol gespeeld hebben: voor de westerling was deze
taal vol klikklanken zo onbegrijpelijk dat de al genoemde vergelijking met het gekakel
van kippen of kalkoenen regelmatig gemaakt werd.8. Ik denk dat deze factoren
inderdaad een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van het negatieve beeld, deze
negatieve representatie, van de Hottentot. Maar negatieve representaties ontstaan
ook van volken binnen de Europese samenlevingen, zelfs al beschikt men over meer
informatie dan alleen teksten.
Past het Berigt van Wikar in dit discours van negatieve beschrijvingen van de
Hottentotten en de Bosjesmannen? Om deze vraag te beantwoorden zal ik hieronder
nader op enkele beschrijvingen ingaan.
Als Wikar beschrijft hoe de dieren geslacht worden voor het eerder genoemde
‘anders-maak-slachten’, gebeurt dat in neutrale bewoordingen. Bij de slachtdieren
wordt de buik opengesneden, terwijl het dier nog leeft. Vervolgens wordt met de
hand de ader die naar de longen loopt, losgerukt: ‘'t Vee dat by alle haare andersmaak
Slagten geslagt word, word altijd de pensvel (vel van de buik) opengesneeden, dan
steeken zij de hand daarbinnen en trekken ook de longaar af.’ (Berigt, p. 29 en GM,
p. 93.) Wikar laat geen enkel oordeel doorschemeren over deze manier van slachten.
Ook niet als hij beschrijft dat krijgsgevangenen eenzelfde behandeling krijgen: ‘Netzo
behandelen zy haare vijanden die zy in oorlog vangen. Die worden ook leevendig
open gesneeden, dan steeken zy de hand daar binnen en trekken ook den longaar af.’
(Berigt, p. 29 en GM, p. 93.) Juist bij dit soort in Europese ogen gruwelijke rituelen
ligt het voor de hand dat de beschrijver zijn mening daarover in de tekst zou laten
blijken.
Er zijn ook passages in de tekst aan te wijzen waarin volken op een denigrerende
manier beschreven worden, althans zo lijkt het op het eerste gezicht. Op een gegeven
moment schrijft hij over een groep Bosjesmannen: ‘Nu ben ik onder bastaardbavianen,
want wy ze zo min als de bavianen te spreeken krijgen, want zo als zy maar wat
gewaar worden zitten zij booven in de kranzen (steile rotsen) en bergen, zoals de
Bavianen’ (Berigt, p. 23 en GM, p. 90.) Wikar vergelijkt hier een groep Bosjesmannen
met bavianen. Hij maakt de vergelijking niet omdat de Bosjesmannen zo op bavianen
lijken, of omdat de Bosjesmannen net zo onbeschaafd zouden zijn, maar omdat zowel
bavianen als Bosjesmannen zich in de bergen verstoppen zodra ze het gezelschap
van Wikar gewaar worden. De Bosjesmannen worden dus niet gelijkgesteld aan de
bavianen, maar de schuwheid van deze stam wordt vergeleken met die van de apen.
Op deze manier bekeken is ook deze passage neutraal te noemen.
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In een andere passage vergelijkt de auteur verschillende stammen met elkaar. De
ene stam is veel donkerder van huidskleur dan de Hottentotten, maar ‘toch zo zwart
en schurfd van bakkes niet’ (Berigt, p. 38 en GM, p. 97) als de volken die noordelijker
leven. Door het woordje ‘schurfd’ kan de moderne lezer op het verkeerde been gezet
worden: het heeft een negatieve klank gekregen. Daardoor lijkt het er op dat Wikar
door het gebruik van dit woord impliciet het beschreven volk als minderwaardig
beschouwd. Mijns inziens gaat dat hier echter niet op. Het woord ‘schurfd’ moet
men hier lezen als een neutraal woord waarmee de auteur slechts wil aangeven dat
de huid van de ene stam gladder is dan die van de andere. Dat we tegenwoordig
andere woorden zouden gebruiken doet daar niets aan af.
Naast neutrale beschrijvingen zijn er in het Berigt ook passages te vinden waaruit
verbazing van de schrijver blijkt. Dit gebeurt onder meer wanneer hij over een groep
Bosjesmannen schrijft: ‘Wonderlyk leeven zy want als ze op reijs gaan slagten ze te
huys en eeten dan zo lang dat alles op is. En met die buyk vol loopen zy zonder kost
meede te neemen, wel een maand lang, levende alleenig van veldkost.’ (Berigt, p. 9
en GM, p. 84.)
Daarnaast heeft hij bewondering voor bepaalde gebruiken en eigenschappen van
verschillende stammen. Wikar is expliciet positief als hij volken beschrijft

Vooys. Jaargang 15

20
die iets ambachtelijks voortbrengen, voor hem een bewijs dat ze ijverig zijn. Zo treft
de schrijver langs de Oranjerivier ‘kaysi’ aan. Dit zijn een soort valkuilen waarin
sommige stammen wild vangen, ‘waaruyt men zien kan dat de natie werkzaam is’
(Berigt, p. 71 en GM, p. 112). Ook de Gyzikoa, het al eerder genoemde volk dat uit
twee verschillende etnische groepen bestaat, is ‘een gereguleerde natie’ (Berigt, p.
92 en GM, p. 120). Dat ze zo goed georganiseerd zijn, blijkt uit het feit dat ze zeer
kunstig bewerkte kleding van huiden dragen.
De meeste positieve bewoordingen zijn te vinden in de passages waarin Wikar de
Bliqua beschrijft. Dit Bantoetalige volk maakt veel sier- en gebruiksvoorwerpen die
met andere volken worden verhandeld. Wikar heeft dit volk niet ontmoet, maar vindt
voorbeelden van deze kunstige voorwerpen bij de andere stammen. De metalen
sieraden zijn met zulke versieringen bewerkt: ‘Dat men daar ook uyt zien kan, datze
ook summetrie bezitten [...].’ (Berigt, p. 94 en GM, p. 120.) Omdat deze Bliqua in
staat zijn symmetrische vormen te creëren, staan zij voor Wikar blijkbaar op een
hoger beschavingspeil dan andere volken. Even verder schrijft Wikar: ‘Deeze blip
[Bliqua] moeten na myn oordeel een sneedige [schrander] en verstandige natie
weezen, die handwerkskunsten bezitten, want al wat men vraagt, wie heeft dat
gemaakt? De antwoord is anstonds, de blicquoas.’ (Berigt, p. 97 en GM, p. 121.)
Wikar is dus niet positief over de Bliqua als volk, maar benadrukt alleen de ambachten
binnen hun cultuur, die hij knap en kunstig vindt. Ook bij de beschrijving van andere
volken spreekt Wikar soms zijn bewondering uit voor bepaalde culturele uitingen.
Het meest oostelijk wonende volk dat Wikar op zijn eerste tocht ontmoet zijn de
Kouringaïs. Van dit volk waardeert Wikar vooral een van hun dansen. Hij beschrijft
deze dans uitgebreid en is vooral onder de indruk van de muziek: ‘Het mooyste hier
van is de muziek. Als men 's avonds een 4 a 500 tree daarvandaan is, dan hoort men
zo veelderley stemmen als men bedenken kan, want dan belemmert 't geklap van de
handen 't regte gehoor van den muziek niet.’ (Berigt, p. 115 en GM, p. 128)
Ook de manier waarop de volken zich van pijl en boog bedienen kan de
goedkeuring van de auteur wegdragen: ‘De Bossiesmans en de Veerijke Naties langs
deeze groote Rivier [Oranjerivier] leggende kunnen zeer vinnig [snel] en net [goed]
met de pyl en boog schieten.’ (Berigt, p. 123 en GM, p. 130) Met de volken die rijk
aan vee zijn bedoelt Wikar de Hottentotten.
Een ander opvallend positief beschreven onderdeel van de cultuur van de volken
die Wikar ontmoet is hun gewoonte om zich met olie in te smeren, in plaats van met
vet zoals bij de volken die aan de Kaap leefden gebruikelijk was. Deze ‘welriekende
olie’ (Berigt, p. 134 en GM, p. 134) wordt van de zaden van een bepaalde boomsoort
gemaakt. Er is nog een welriekend gebruik onder een aantal mensen: ‘Op haar borst
dragen eenige een zwam vanden Haakdoornboom, die wit is en met knopies
[knobbeltjes] begroeyd. [Hij] heeft een scherpe medicinaale reuk, en voor myn deel
weet ik geen specereij of mediceijn die aangenaamer ruykt.’ (Berigt, p. 134 en GM,
p. 134)
Wikar waardeert een aantal aspecten van de cultuur van de volken in ondubbelzinnig
positieve bewoordingen. Het is echter niet zo dat hij hun beschaving als geheel op
een positieve manier bespreekt.
Tot nu toe heb ik alleen gewezen op passages en bewoordingen die als neutraal
of positief te lezen zijn. Er zijn echter ook enkele stukken waarin Wikar negatiever
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is. Wanneer hij beschrijft hoe de medicijnman, of tovermeester zoals Wikar hem
noemt, ziekten behandelt, spreekt uit zijn woorden scepsis. De tovermeester behandelt
een zieke plek met zijn mond. Hij maakt brommende geluiden terwijl zijn mond de
zieke plek bedekt en regelmatig gaat de tovermeester naar buiten om krachtig te
spuwen. Dan gaat de tovermeester weer naar binnen naar de patiënt om opnieuw
‘haare flause’ (Berigt, p. 99 en GM, p. 122), zijn flauwekul, te herhalen. Ook moet
er regelmatig voor patiënten geslacht worden. Het vlees van dit ritueel geslachte dier
wordt door de tovermeester gekauwd op de zieke plek gelegd. Dit wordt net zo lang
herhaald tot ‘de tovermeesters omtrent vet gevreeten zyn’ (Berigt, p. 100 en GM, p.
122). Voor Wikar zijn deze tovermeesters niet anders dan kwakzalvers. Hij verbaast
zich over het vertrouwen dat de mensen in hun medicijnman hebben en probeert hen
ervan te overtuigen dat zijn rituelen allemaal maar onzin zijn. Dit lukt hem natuurlijk
niet: ‘Dit alles gelooven zy zo vast dat 't een onmoogelykheyd is om dat haar uyt de
kop praaten, dat ik eens geprobeert hebbe. Maar ik zal'er nooyt weer aan gaan.’
(Berigt, p. 101 en GM, p. 123)
De bewoordingen waarin Wikar verschillende aspecten van de culturen die hij
tegenkomt bespreekt, zijn over het algemeen neutraal. Hij is regelmatig verbaasd en
verwonderd, maar deze emoties leiden niet vaak
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tot afwijzing en afschuw. Als hij zijn waardering uitspreekt voor bepaalde gebruiken,
dan gaat het meestal om ‘kunsten’: de ambachtelijkheid waarmee sier- en
gebruiksvoorwerpen zijn gemaakt, de manier waarop gedanst en muziek gemaakt
wordt en de behendigheid en listigheid waarmee gejaagd wordt. Vooral de Bliqua
worden door Wikar bewonderd. Daarnaast is het opvallend dat hij bepaalde
geurstoffen zo waardeert, terwijl in het traditionele beeld van de Hottentot juist diens
vermeende stank zo'n belangrijke rol speelt. Het enige wat Wikar met onverholen
onbegrip beschrijft is de manier waarop de medicijnmannen te werk gaan.
Dit reisverhaal van Wikar wijkt dus af van andere verhalen uit die tijd en heeft
niet bijgedragen aan het negatieve discours waarin de Hottentotten als onbeschaafd,
ruw, stinkend en dom afgeschilderd worden. De manier waarop Wikar zijn
waarnemingen beschrijft doet vrij modern en objectief aan. Wikar waardeert vooral
resultaten van arbeid positief en dit past in het Europese denken. Daarin geldt immers
dat de cultuur van een samenleving hoger aangeslagen wordt, naarmate de materiële
resultaten geavanceerder zijn. Een rijk geestelijk leven, dat niet tot uiting komt in
materiële zaken, is bij deze manier van denken minder van belang. Wikar komt dus
niet los van zijn Europese achtergrond, wat ook niet verwonderlijk is. Verwonderlijker
is naar mijn mening dat hij zo genuanceerd en objectief schrijft over de stammen die
hij tegenkomt, en dat hij niet telkens vervalt in veroordelingen van culturele
verschillen tussen zijn eigen cultuur en de voor hem vreemde cultuur die hij beschrijft.
Het Berigt van Hendrik Jacob Wikar is zo gelezen ook interessant als tekst die afwijkt
van de traditionele opvattingen. Daarnaast blijven Wikars avonturen ook zonder deze
achtergrond lezenswaardig voor de nieuwsgierige lezer.
Helaas is er over het leven van deze jonge Zweed in Nederlandse dienst na 1779
niets overgeleverd. Of Wikar ook andere teksten geschreven heeft en waar en wanneer
hij is overleden, is dan ook onbekend.
Martin Hunziker studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit Utrecht. Hij specialiseerde zich in de historische letterkunde
van het Nederlands. Tijdens een onderzoeksstage in Zuid-Afrika kwam
hij op het spoor van blikars reisverhaal. Aansluitend schreef hij hierover
zijn doctoraalscriptie.

Eindnoten:
1. Een afschrift van deze brief is gepubliceerd in: A. Dreyer, ‘'n Interessante reisverhaal’. In: Het
zoeklicht. Maandblad voor kerk en theologie. Red. J. Du Plessis. Deel IV 1926, p. 55-60; p.
87-91; p. 123-126; p. 141-143; p. 178-181. Waarschijnlijk bevindt de originele brief zich nog
in een familie-archief in Nederland. Tot nu toe heb ik hem echter niet weten te achterhalen.
2. De volledige titel luidt: Berigt aan den Wel-Eedelen Gestrengen Heer Mr. Joachim Van
Plettenberg Raad Extra Ordinaris van Neederlands India, Gouverneur en Directeur van Cabo
de Goede Hoop en den Ressorte van dien etc etc. Van 't geene my ondergeteekende ontmoet is,
wat ik gehoord ende gezien hebbe, zeeden dat ik langs de groote Rivier op ende Needer
gesworven hebbe. Hierna zal in dit artikel met het Berigt naar deze tekst verwezen worden.
Deze tekst is tweemaal uitgegeven. In het tweede deel van Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse
tijd van E.C. Godée Molsbergen ('s-Gravenhage 1916, p. 78-138) en in The journal of Hendrik
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

Jacob Wikar (1779) van E.E. Mossop (Cape Town, 1935). In beide uitgaven is de interpunctie
en alinea-indeling aangepast. Wanneer ik de tekst aanhaal zal ik naar de pagina in het
oorspronkelijke manuscript verwijzen én naar de uitgave van Godée Molsbergen (daarbij de
afkorting GM gebruikend).
De hier geformuleerde relatie tussen de verschillende versies is een hypothetische. Nauwkeurig
onderzoek naar de handschriften waarin de verschillende teksten geschreven zijn zou meer
zekerheid moeten geven.
In werkelijkheid was het onderscheid tussen veehoudende Hottentotten en jagende Bosjesmannen
niet zo strikt. Vooral rond de Kaap vermengden de verschillende stammen zich regelmatig en
gebeurde het dat groepen Bosjesmannen zich bij Hottentotten aansloten en vice versa.
Zie onder meer: E.H. Raidt, Afrikaans en sy Europese verlede. z.pl. 1991, p. 115-124. F. Ponelis,
The developmentof Afrikaans. Frankfurt am Main etc. 1993, p. 25 en p. 81.
Om de problemen voor de moderne lezer wat te verminderen heb ik hier wanneer ik tekstdelen
aanhaal, de spelling en interpunctie van de oorspronkelijke tekst aan modernere maatstaven
aangepast.
Zie voor een uitgebreide uiteenzetting over het principe van representaties en hun invloed op
het westerse beeld van het Midden-Oosten: E.W. Said, Orientalism. New York, 1978. De
Zuid-Afrikaanse situatie wordt onderzocht in: S. Huigen, De weg naar Monomatapa.
Nederlandstalige representaties van geografische en sociale werkelijkheden in Zuid-Afrika.
Amsterdam, 1996.
R. Elphick, Kraal and castle. Khoikhoi and the founding of white South Africa. New Haven
etc. 1977, p. 193-195.
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De zonden van de lezer (3): Wellust
Jan Vorstenbosch
De verleiding is groot om de wellust van de lezer eerst en vooral in overdrachtelijke
zin op te vatten: als het gevoel dat je kan overvallen wanneer je een pas gekocht, nog
maagdelijk, boek in handen houdt en op de drempel staat van nieuwe leeservaringen.
Vol verwachting klopt je hart en je hebt de neiging om meteen gretig aan te vallen,
ware het niet dat je deze intieme handeling (hoewel gelegitimeerd door de zojuist
verrichte koop) niet wilt blootstellen aan de blikken van al die anderen in de winkel.
Ik beperk in zulke gevallen het voorspel maar tot de cover. Ik laat de geur van de
nieuwheid tot me doordringen en streel de nog ongeschonden buitenkant. Vooral de
boeken die nog luchtdicht verpakt zijn en door strak plastic worden omhuld, hebben
dat genotzuchtige effect op mij. Ze dragen nog onbetwistbaar het vlies dat de
zekerheid verschaft dat ze nog door niemand zelfs maar zijn ingezien. Het is het
soort lust dat je ervaart wanneer je de eerste bent die zijn voetstappen zet in verse
sneeuw. Een enkele keer heb ik zelfs het plezier mogen ervaren om een, meestal
Frans boek, te treffen waarvan de pagina's nog aan elkaar vastgehecht zaten, zodat
ik eigenhandig met een pas geslepen mesje de stoffelijke voorwaarde voor het
ontsluiten van dit nieuwe domein van betekenissen mocht scheppen. Het voelt een
beetje alsof je het zelf geschreven hebt.
Maar al deze gevoelens hebben toch meer te maken met de bibliofiel in de lezer
dan met de wellusteling, meer met de estheet dan de erotomaan. Ze missen te zeer
de kenmerken van de wellust, het ongeremde, blinde, ongecontroleerde, om ons op
het spoor te zetten van de essentie van deze ondeugd van de lezer.
Het strelen van een boek kan misschien doorgaan voor een erotische sensatie,
maar ik zou het niet als een ondeugd willen boekstaven om de relatie met een boek
ermee te beginnen. Integendeel, het getuigt eerder van de deugd van de liefde. En
om het lezen met het strelen van het boek te eindigen, dat zou ik zelfs als een van de
hoogste expressies van consumptie van het gelezene willen aanmerken: een
liefdevolle, tedere, dankbare uitwerking van het klassieke gebaar waarmee men een
boek dicht doet en er de hand oplegt, mijmerend over de loop die het leven van de
hoofdpersoon heeft genomen, over de schoonheid van de stijl, over de intrigerende
structuur, letterlijk een handreiking waarin de band tussen lezer en boek en de
intrinsieke waarde van het lezen zijn bevestiging vindt.
De sleutel waarmee we de poort naar de ondeugd van de wellust van de lezer wel
kunnen ontsluiten, moeten we dus elders zoeken en wel - u had niet anders verwacht
- in de onverbiddelijke associatie die van oudsher is gelegd tussen wellust en de
seksuele drift, als de meest onberekenbare, ontembare, mysterieuze en gevaarlijke
drift. Die sleutel moeten we zoeken in de ontkenning van de intrinsieke betekenis
van het lezen, een ontkenning die het wezen van de pornografie uitmaakt. We moeten
haar zoeken in de instrumentele functie die het lezen (overigens op grote afstand van
kijken) over seks door anderen heeft voor het opwekken en ontladen van de eigen
driften. De schrijfster Lydia Rood die zich een breed spectrum van genres eigen heeft
gemaakt, van kinderboeken tot pornografie, heeft pornografie beschreven als boeken
waar je wat mee moet
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doen en die bovendien ook uitdrukkelijk als zodanig bedoeld zijn, en als niet meer
dan dat. Hand-boeken, zogezegd.
Nu is er over de vraag of de bedoelingen die de schrijver met zijn boek heeft gemakshalve en in dit verband nogal dubbelzinnig zal ik het maar de boodschap
noemen - er bij het lezen toedoen, in de literatuurtheorie uitgebreid geschreven. Ik
geloof dat de uitkomst van dat debat toch voornamelijk is dat de bedoeling er niet
erg toedoet. Evenmin trouwens als de bedoelingen van de lezer. De afwezigheid van
het besef van die bedoelingen is juist dat wat het lezen tot een activiteit met een
intrinsieke betekenis maakt. Daaraan zouden we een mooi criterium kunnen ontlenen
om te beoordelen of we met literatuur of pornografie te maken hebben, en hoe het
zit met de zonde van de lezer in dit verband. Als de bedoelingen van de schrijver er
vingerdik bovenop liggen en zonder veel vorm van literair proces worden opgedrongen
aan de lezer (hetgeen meestal af te leiden is uit een aanduiding als realistisch of
fel-realistisch) dan hebben we met pornografie te maken. De ondeugd van de lezer
bestaat er vooral in dat hij (of zij) zich tevreden stelt met deze instrumentele betekenis.
Om verwijten dat dit wel een erg moralistisch standpunt is, te voorkomen: allereerst
heb ik niks tegen hand-boeken, al bevatten ze meestal alleen dat wat je al weet, en
ik heb al helemaal niks tegen het stimuleren van de seksuele drift. Maar we moeten
de dingen wel uit elkaar houden en het gaat hier om de ondeugd van de lezer ‘als
lezer’. Bovendien, dat lijkt me duidelijk, betekent dit alles helemaal niet dat de
aanwezigheid van seksueel getinte of erotische passages zelf uit den boze is.
Integendeel, zou ik bijna zeggen. In veel gevallen maken die onvermijdelijk en
zinvol deel uit van de werkelijkheid die het boek schept. Wat een boek tot pornografie
maakt is de instrumentele strekking van het boek als geheel en dat kan ook het geval
zijn wanneer er een brave morele boodschap in ligt, ook al besef ik dat ik het gangbare
taalgebruik hier enigszins geweld aandoe.
Een uitzondering op het toegeven aan de zonde van de wellust, die dus een
onderafdeling van de zonde van de instrumentalisering van het lezen is, wil ik maken
voor het literatuuronderricht in de puberteit. Ik herinner me dat de boeken van Jan
Wolkers in de bibliotheek van de middelbare school opvallend beduimeld waren,
zonder dat de passages die de aandacht trokken, zich nu kenmerkten door het feit
dat er zich een essentiële ontwikkeling in de verhaallijn voordeed. Die passages
wisten blijkbaar op eigen kracht, zonder de dwang van het examen, interesse te
wekken en dat is ook goed zo. Alle sublimering begint bij het libido en het
literatuuronderwijs heeft het al moeilijk genoeg. Het lijkt me geen probleem wanneer
er een kerndoel meelift met een van de meest dringende en intensieve interessen van
de scholier.
Nog een ding over de betekenis van de wellust voor de lezer. In de bundel Een
verlangen naar Ontroostbaarheid ontwikkelt Patricia de Martelaere een theorie over
de soms merkwaardig sterke emotionele betrokkenheid van mensen bij het lezen van
de lotgevallen van fictieve personages als Anna Karenina, Effi Briest en David
Copperfield. Hun leven beroert mensen soms tot tranen toe, terwijl diezelfde men-
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sen eerder op de avond de gruwelen van hongersnood, marteling en rampen die het
TV-journaal hen voorschotelt, ogenschijnlijk moeiteloos en emotieloos hebben
verteerd, samen met het spreekwoordelijke bakkie chips. De Martelaere leest in deze
ogenschijnlijk gevoelloze houding tegenover de realiteit een zeer elementaire en
vitale manier om zichzelf te beschermen tegen ellende. ‘Want, de mens met zijn
koppige bewustzijn en zijn pijnlijke geheugen, [...] is geneigd alles wat hij met
anderen ziet gebeuren te ervaren als iets wat ook hem of haar zou kunnen overkomen.’
De werkelijkheid moet dus op afstand worden gehouden. Maar in de literatuur kan
de lezer de ellende en de tragiek die het leven nu eenmaal met zich meebrengt, wel
tot zich toelaten. Hij kan zich identificeren ‘zonder nadien de pijn van een reëel
verlies te moeten overleven’. Ik weet niet of De Martelaere helemaal gelijk heeft
(minstens zo wezenlijk lijkt me dat journaals alleen abstracte slachtoffers laten zien
zonder ‘verhaal’: een miljoen doden is een statistiek, een dode een drama, en bij een
kankergeval in Vinger aan de Pols zit ook ik al gauw te janken). Maar iets van het
proces dat De Martelaere ontwaart (het tegen de werkelijkheid inlezen), zou de
betekenis die de wellust soms heeft bij het lezen over passionele, vitale,
onbeschroomde of juist gemankeerde, absurde, misvormde seksualiteit kunnen
verklaren: omdat er op dit gebied juist te weinig aanbod is in het alledaagse, reële
leven voor het koppige bewustzijn en het geheugen van de mens.
Bij mij riep dit idee een prachtige passage uit Joseph Conrads The nigger of the
Narcissus in herinnering waarin het ook gaat om de relatie tussen leven en lezen.
Conrad beschrijft de situatie aan boord van een zeeschip aan de vooravond van
vertrek. Het camera-oog van de schrijver glijdt naar een enorme zeebonk die met
ontbloot en getatoeëerd bovenlijf in alle rust een obligaat liefdesromannetje zit te
lezen temidden van ruziënde en vloekende kornuiten. De verteller gaat dan verder:
‘What meaning can this rough, inexperienced soul find in the elegant verbiage of
these pages? What excitement? - what forgetfulness? what appeasement? Mystery!
Is it the fascination of the incomprehensible? - is it the charm of the impossible? Or
are those beings who exist beyond the pale of life stirred by these tales as by an
enigmatical disclosure of a resplendent world that exists within the frontier of infamy
and filth, within that border of dirt and hunger, of misery and dissipation, that comes
down on all sides to the water's edge of the incorruptible ocean, and is the only thing
they know of life, the only thing they see of surrounding land - those life-long
prisoners of the sea? Mystery!’ De passage staat in het teken van de metafoor van
de grens, en precies het omgekeerde van wat Conrad hier beschrijft, vinden we bij
schrijvers als Bataille en Klossowski: het driftige verlangen naar transgressie. Zonder
tatoeages, zonder vloeken en bevrijd van ‘infamy’, ‘dirt’, ‘hunger’, ‘misery’ and
‘dissipation’ zijn we misschien toch nog steeds ‘life-long-prisoners of the sea’ die
niet ontkomen aan de fascinatie van ‘an enigmatical disclosure of a world that exists’
- niet ‘within the frontiers of infamy and filth’, maar juist ‘within the elegant verbiage’
van het alledaagse leven.
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Hoe kafkaësk is Nederland?
Thomas Vaessens
Over Kafka, Van Ostaijen en de Nederlandse literatuur.1.
De wereld die Franz Kafka in zijn werk oproept, is vol vervreemding.
‘Kafkaësk’ is een bijvoeglijk naamwoord dat niet zozeer naar de
auteur zelf verwijst, als naar de bizarre werkelijkheid waarin zijn
personages verzeild raken. Thomas Vaessens betoogt dat dit adjectief
niet te rijmen valt met de Nederlandse nuchterheid. De enige schrijver
in ons taalgebied die in de buurt van het kafkaëske kwam, is Paul van
Ostaijen.
Toen ik in maart van dit jaar in Praag was om een lezing te geven over de reputatie
van Franz Kafka in Nederland, trof ik daar een Tsjechisch meisje dat ik had leren
kennen als deelneemster aan de Utrechtse zomercursus ‘Aan de mond van al die
rivieren’. We hadden tijdens die cursus Nederlandse teksten vergeleken met literatuur
uit de rest van Europa en ik wist dat deze studente een scherp oog had voor de
internationale literaire verhoudingen. Het was dan ook niet echt prettig dat zij, toen
ik haar het onderwerp van mijn lezing van die middag vertelde, onbedaarlijk begon
te schateren. De combinatie van de afgemeten Hollandse nuchterheid en het briljante
absurdisme van haar beroemdste literaire stadgenoot werkte haar op de lachspieren.
Wat later, nog voordat ik sprekend op moest treden, trof ik een Duitse collega.
Ook zij hield desgevraagd de combinatie van Kafka en Nederland voor
onwaarschijnlijk en grotesk. Klaarblijkelijk vloekt de reputatie van het polderland
met de superieure humor en de ogenschijnlijke lichtvoetigheid van Kafka. Ik was
door deze reacties enigszins gealarmeerd. Kafka is een van de glinsterende sterren
in mijn literaire universum. ‘Kafkaësk’ vind ik bovendien een heel gewoon woord,
dat verwijst naar heel concrete verschijnselen die - dacht ik - iedere Nederlander
kent. Ik wist niet beter dan dat Kafka door mijn letterkundige landgenoten hogelijk
werd (en wordt) gewaardeerd.2.
Dat was ik dan ook vast van plan geweest te vertellen,

Vooys. Jaargang 15

Franz Kafka

die middag. Ik zou beginnen met A.L. Sötemann, zo'n beetje de peetvader van de
moderne Nederlandse letterkunde, althans in mijn omgeving. Hij vertaalde in de
jaren vijftig de roman Das Schloss, waarmee hij zich plaatste in een traditie die in
Nederland toch vrij sterk was. Het Nederlands is immers, na het Tsjechisch en het
Hongaars, de eerste taal die al in 1924 met een Kafka-vertaling werd verrijkt.
Sindsdien, dacht ik, is Kafka niet meer uit de lage

Vooys. Jaargang 15

26
landen weg te branden: Ter Braak, Du Perron, Marsman, Vestdijk, Bordewijk,
Brakman: allemaal bewonderaars van de stadgenoot van mijn gehoor.
Intussen hadden mijn informanten, die moesten lachen om de relatie
Kafka-Nederland, het natuurlijk wel bij het rechte eind. Terwijl ik hun gelijk
overdacht, herinnerde ik mij dat ik eens in de elfde druk van Van Dale gebladerd
had om te kijken of ‘kafkaësk’ daarin voorkwam. Ongetwijfeld zal ik toen bij de K
wél typisch Hollandse woorden als koopman, kantoorgebouw en kerkgemeenschap
gevonden hebben, maar kafkaësk? Nee, dat woord kende Van Dale niet. Onmiskenbaar
een punt voor mijn informanten. Ik besloot te gaan vertellen dat Kafka een belangrijke
rol speelt in de Nederlandse literatuur juist omdat de intuïtie van deze dames juist
was en besteeg het gestoelte.

Het kafkaëske
Woorden die niet in het woordenboek voorkomen, moet je zelf definiëren. Het kan
gebeuren dat een situatie wordt bepaald door onbegrijpelijke gebeurtenissen. Zo kun
je, als bij Kafka, op een kwade dag een volkomen belachelijk proces aan je broek
krijgen. Wanneer nu deze onbegrijpelijke gebeurtenissen door de betrokkenen worden
geïnterpreteerd als onderdeel van een strategie, van een alles overkoepelend plan,
dan is deze situatie kafkaësk. Ik kan me ook wat formeler uitdrukken. Het gaat bij
het kafkaëske om een quasi rationeel plan dat als rechtvaardiging dient van een
feitelijk irrationele wereld van absurditeit.
De beklemming die van Kafka's verhalen uitgaat, is vaak als vlijmscherpe kritische
analyse van de moderne wereld geïnterpreteerd. Inderdaad stelt het kafkaëske, zoals
ik dat omschreef, vragen aan de fundamenten van ons moderne denken. Het waren
de verlichte filosofen en met name hun voorloper Descartes die voor dat denken de
regels hebben ontworpen. Descartes stelde zijn leven in het teken van de ontwikkeling
van de methode van de rede, die in zijn ogen tot de eenmaking van alle wetenschap
en kennis leiden kon. In zijn voetspoor gingen de mensen geloven in een universele
methode waarmee alle problemen door een logische, wiskundige aanpak rationeel
kunnen worden opgelost. Men zou gaan menen dat de natuur door de redenerende
mens beheersbaar is. De autoriteit van God en gebod, van tradities, werd grondig in
twijfel getrokken en in het midden van de twintigste eeuw was de mechanisering
van het wereldbeeld een feit.
Het lijkt een succesverhaal, maar iedereen weet dat het een keerzijde heeft. Je
hoeft nog niet eens meteen aan de Tweede Wereldoorlog te denken om in te zien dat
de wereld niet straffeloos gemechaniseerd kon worden. Terwijl we ons met behulp
van de voortschrijdende techniek bevrijdden van allerlei fysieke beperkingen, hebben
we ons bijvoorbeeld opnieuw afhankelijk gemaakt, nu van allerlei bureaucratische
instituten en organisaties. Want organisatie is wel zo'n beetje het ultieme doel van
de moderne mens.
Het is goed mogelijk dat Kafka de voortvarendheid van het moderniseringsproces
heeft willen confronteren met de schaduwzijden van datzelfde proces. Inderdaad kan
het project van de verlichting (of: van het moderne denken) gemakkelijk verzanden
in kafkaëske situaties van beklemming en absurditeit. Zijn proza wordt dan ook
gezien als de meest scherpe artistieke kritiek op de starre contouren van de
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moderniteit. Maar niet als de enige. Ook in onze taal zijn kafkaëske verhalen
geschreven, en wel door Paul van Ostaijen.
De personages die Van Ostaijens verhaalwereld bewonen leggen zozeer de nadruk
op de logische structuur van hun redeneringen, dat niemand meer in de gaten heeft
wat nu eigenlijk de inhoud van hun mededelingen is. Er is geen speld tussen te krijgen,
maar dat komt enkel door de retoriek. Deze strategie, die uiteraard op het verkrijgen
van macht gericht is, wordt in de verhalen door allerlei figuren in praktijk gebracht.
Zo is er ene Dr. Wybau. Hij is van mening dat ‘het leven [...] net zogoed in te vullen
[is] door het propageren van idee X als door dit der idee Z’. Ideeën hebben volgens
hem dan ook geen ‘inhaerente waarde’. Het gaat erom de massa in beweging te
brengen, vertelt hij. En dat doe je door ze met ijzeren consequentie te confronteren
met een vooropgezet idee, waarna het hele machtsspel een ‘mechanies zeer
geperfektioneerde mallemolen’ wordt.3.
Wybau zou zo in Kafka's wereld kunnen rondlopen. Niet als vriend of lotgenoot
van slachtoffers als Gregor Samsa of Josef K., maar wel als vertegenwoordiger van
de machinerie van de macht. Net als Kafka stelt Van Ostaijen een onbedoelde, misse
functie van de ratio aan de orde.
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Paul van Ostaijen

Drammers en twijfelaars
Wybau vertegenwoordigt een heel bataljon van drammers in Van Ostaijens proza.
Zo is er de hoofdpersoon uit ‘Het bordeel van Ika Loch’, het verhaal van een
hoerenmadam die met groot succes een bordeel draaiende houdt. Ika ontleent haar
zekerheden aan de logica; een woord dat in haar naam uiteraard meeklinkt. Ze legt
zich met ijzeren consequentie toe op de vervolmaking van haar organisatie. P=R3 is
de in quasi logische symbolentaal uitgedrukte formule die aan haar beleid ten
grondslag ligt. Het heeft geen zin uit te leggen wat P en R in de formule betekenen:
waar het in dit verhaal om gaat is dat Ika blind de consequenties van deze formule
volgt. Dat biedt haar houvast. Daarmee tiranniseert ze haar omgeving. Wanneer
iemand het met haar beleid niet eens is, verwijst ze naar de ijzeren wet, als naar iets
wat buiten haar ligt: P=R3.
Iets vergelijkbaars gebeurt in ‘Het gevang in de hemel’, een verhaal dat om meer
dan een reden aan Kafka's Hungerkünstler doet denken, hoewel het eerder geschreven
is. Het gaat over een ex-gevangene, nr. 200 geheten, die na zijn vrijlating niets liever
wil dan opnieuw ingerekend te worden. Dat doel heiligt alle middelen. Nr. 200
ontwikkelt een onwrikbare logica op basis waarvan hij zelfs een moord rechtvaardigt.
Immers: wanneer hij iemand om zeep helpt, komt hij logischerwijs in het gevang
terecht. Letterlijk staat er dat hij zich verplicht voelt ‘een moord te begaan’ om zijn
‘goed recht te doen zegevieren’.4.
Alle verhalen van Van Ostaijen vertonen op een of andere manier dit patroon.
Volstrekt belachelijke uitgangspunten worden tot wet verheven doordat ze op
onomstotelijk logische wijze worden doordacht. De personages brengen daarmee
structuur aan. Hun geloof in de mogelijkheid van onomstotelijk rationele,
mathematische fundering van ideeën ondersteunt en legitimeert de door hen
aangebrachte orde.
Ik wees al even op een verschil tussen de verhalen van Van Ostaijen en Kafka.
Deze laatste schetst de dubbende slachtoffers van het kafkaëske, terwijl Van Ostaijen
vooral de aanstichters in het middelpunt plaatst. De betrekkelijk geringe populariteit
van Van Ostaijens proza wordt wellicht door dit verschil verklaard. De lezer
identificeert zich nu eenmaal makkelijker met slachtoffers dan met krengen. Maar
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de overeenkomsten tussen de twee auteurs zijn treffender. Allebei bevragen ze
nadrukkelijk de moderne tijd. En wel hetzelfde aspect daarvan: de consequenties van
wat ik het kafkaëske heb genoemd. Ze willen bijdragen aan de emancipatie van de
individuele gevoeligheid, de individuele overwegingen in een cultuur van collectief
instrumenteel rationalisme. Ze stellen, geheel in de geest van Descartes, de twijfel
tegenover de autoriteit.
Maar was het niet diezelfde Descartes die de fundamenten legde van de moderne
orde? Was hij het niet die de mensen heeft geleerd hoe ze beslissingen en
bureaucratische maatregelen kunnen legitimeren? Jazeker, en daarmee stuiten we op
een cruciale paradox. Kafka schetst een bureaucratische wereld, zo star als een
metalen raster en zo gesloten als een gevangenis, en levert daarmee niet mis te
verstane kritiek op de rationalistische moderne tijd. Toch is niet de kafkaëske wereld,
vol van onberedeneerde a priori's, maar het individuele slachtoffer ervan werkelijk
rationeel. Kafka's vruchteloos dubbende personages verzetten immers geen stap
zonder daarover uitgebreid getwijfeld te hebben.
Dezelfde paradox ondergraaft het verhaal dat ik net over Van Ostaijens proza heb
verteld. De moderne maatschappij mag zich ook aan de Vlaming voordoen als een
mathematische orde, in stand gehouden door middel van een dwingend taalsysteem,
dit neemt niet weg dat de houding van waaruit de teksten geschreven zijn goed te
rijmen is met het cartesiaanse denken. Personages in dit proza zijn onderworpen aan
de condition humaine volgens Descartes: de mens staat bijna machteloos tegenover
valse, gewoonte-gebonden ideeën, hem in de loop van zijn opvoeding opgelegd door
de sociale structuur. Slechts met behulp van
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zijn logische verstand kan hij zich aan die cultuur van vergissingen onttrekken.5.
De strijd die Descartes uitvecht is die van de individuele rede tegen de collectieve
cultuur, en dat is ook een van de eerste punten op de geheime agenda van Kafka en
Van Ostaijen. De afwijzende houding tegenover de moderne orde, die uit hun proza
spreekt, is volstrekt niet met het cartesiaanse fundament daarvan in strijd. De
modernisten stellen zich niet tegen Descartes teweer, maar hun pijlen richten zich
op de neiging rationele bestrevingen op de werkelijkheid te betrekken. Wat de
burgerman als ‘gezond verstand’ presenteert wordt door de auteurs ontmaskerd als
irrationele en onnadenkende slaafsheid aan vooropgestelde formules.
Inderdaad is sinds Descartes de denkende mens de maat van alle dingen. Maar je
moet er toch niet aan denken dat allerlei kleine luiden dat op zichzelf gaan betrekken.
Toch is dat waarvoor Van Ostaijen en Kafka bang zijn: handelslieden, reclamemakers,
hoerenmadammen, criminelen - zij spelen bij deze auteurs de rol van God de Vader.

Aangeharkte paadjes
De moderne cultuur van star instrumenteel rationalisme wordt al een eeuw lang
intensief bestudeerd door sociologen en historici. De reflectie van deze
wetenschappers op de moderne tijd is, vind ik, zo interessant omdat zij iets literairs
heeft. Men vertelt verhalen en schaamt zich er niet voor daarbij allerlei literaire
middelen te gebruiken. Zo barst het in hun studies van de metaforen.6.
De moderne samenleving is bijvoorbeeld wel eens beschreven als een zorgvuldig
onderhouden tuin. Premoderne vormen van menselijk verkeer zouden overeenkomsten
vertonen met de wildernis, waarin de wildgroei van allerlei onkruid zijn gang kan
gaan. Later zou dan onze door-en-door georganiseerde, bureaucratische en
rationalistische samenleving veeleer gelijken op een truttig schoffelperkje. Kasplantjes
staan in de moderne wereld langs de keurig aangeharkte grindpaadjes.7.
Ik vind dit een krachtige metafoor. Het is allerminst toevallig dat de Engelse
stedebouwkundige Ebenezer Howard aan het eind van de vorige eeuw zijn toen
revolutionaire, maar burgerlijke ideaal van de suburb presenteerde onder de noemer
Garden City. En het is evenmin toevallig dat literatoren zich ernstig tegen de strekking
van deze metafoor teweer stellen. Men kan bijvoorbeeld in het Engels bij Eliot lezen
over de wildernis als tegenpool van de mechanistische moderne wereld. Ook bij de
Fransman Valéry is de metafoor niet van de lucht. Maar in Nederland lijkt zij wel
overál op te duiken. ‘In de plantsoenen wordt elk pad geharkt’, dicht Slauerhoff
schamper in een gedicht dat, vast niet zonder reden, ‘Hollandsche eligie’ heet. En
Marsman stelt de jonge kunstenaars in een bekend essay nadrukkelijk het welig
tierende onkruid ten voorbeeld, en niet de gecultiveerde klimplant. Nijhoff gaat tekeer
tegen ‘die hopeloze voortuintjes’ en Vestdijk noemt als voornaamste eigenschap van
de nuchtere, werkzame burgerman het ‘ploeteren in zijn tuintje’.8.
Geen wonder dat nogal wat Nederlandse auteurs Kafka's werk gelezen hebben als
afrekening met de starre contouren van de moderne wereld, die zoveel op een
aangeharkt tuintje lijkt. E. du Perron plaatst Kafka, met Hiëronymus Bosch en Edgar
Allan Poe, lijnrecht tegenover het ‘gezond verstand’: Kafka brengt het ‘authentieke
genie’, vindt Du Perron, terwijl de moderne wereld slechts het voorspelbare,
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anticreatieve van de rationalistische organisatie waardeert. Ook Vestdijk, die in
Kafka's werk vooral de beangstigende irrationaliteit van het rationele verwoord ziet,
formuleert een dergelijke visie op Kafka. En Marsman al evenzeer. Hij ziet Kafka's
werk als een kritische analyse van de moderne wereld, waaruit alle lyriek en alle
fantastiek verdwenen is.9.
Het is eenvoudig in te zien dat de literaire receptie van Kafka in Nederland iets te
maken heeft met de wijze waarop onze auteurs tegen hun Hollandse omgeving
aankeken. De moderne samenleving, zeker die van het keurig nette Nederland, deed
zich aan hen voor als suf volkstuintje. Die volstrekt doodgeslagen orde zag men in
Kafka's proza tot in het absurde doorgevoerd.

Verwarring in de polder
Op de vraag ‘hoe kafkaësk is Nederland’ hebben we intussen nog niet echt een
antwoord. Zouden mijn informanten, die de gedachte aan Kafka in Nederland zo
vermakelijk vonden, toch méér gelijk hebben dan ik toegeven wil? Ze hebben een
uiterst sterk argument in handen: de enige échte geestverwant van de Praagse literaire
gigant in ons taalgebied is een Belg... En het is diezelfde Van Ostaijen, geen
Nederlander dus, die als een van de eerste Europeanen in 1924 Kafka vertaalde, en
daarmee de sterke traditie van
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‘Nederlandse’ vertalingen in gang zette.10.
Maar deze Belg had een Nederlandse vader. Hij wist dus van de cultuur van
aangeharkte tuintjes, zonder dat hij daarvan deel uitmaakte. De verhalen van Kafka,
de schrijver met wie hij zich ook zélf nadrukkelijk verwant verklaarde, vielen bij
hem in goede aarde. Net zoals Nederlanders als Marsman en Du Perron heeft hij het
kafkaëske begrepen en gewaardeerd. Maar dan met dat verschil, dat hij ook nog zélf
dergelijk proza schreef.
Van Ostaijens groteske verhalen, zoals ‘Het bordeel van Ika Loch’ en ‘Het gevang
in de hemel’, gaan verder dan de verheerlijking van het onkruid als tegenhanger van
de starre orde die in het tuintje van de moderne samenleving heerst. Ze rekenen af
met een instrumenteel rationalisme, maar beseffen ook dat ze van de rationalistische
cultuur deel uitmaken. Deze typisch modernistische ambivalentie, die niets zomaar
beweert, maar altijd uitsluitend intrigerende vragen oproept, is wel het meest
kenmerkende aspect van Van Ostaijens proza. En daar ligt ook de grootste
overeenkomst met Kafka's werk. Beide auteurs brengen de lezer in opperste
verwarring door te laten zien hoe de moderne wereld zichzelf in de staart bijt. De
erfenis van de verlichting, van Descartes en de zijnen, laat zich al te gemakkelijk
misbruiken door de dames en heren van het ‘gezond verstand’.
In Nederland zijn satirische verhalen als die van Kafka en Van Ostaijen bijna niet
geschreven. Misschien is daarvoor in de polder ook geen publiek. Goed, een handvol
schrijvers. Maar waardeert de Nederlander het kafkaëske? Ik denk dat het mijn
informanten niets zal verbazen dat Van Ostaijens kafkaëske verhalen in Nederland
lange tijd volstrekt onbekend waren, en dat Van Ostaijen bij ons nog steeds in de
eerste plaats als dichter bekend staat, als taalgoochelaar, van wie lang niet iedereen
weet dat hij ook nog bijtend proza schreef.
Hoe kafkaësk is Nederland? Hoezeer slaat de verwarring, door Kafka's twijfelaars
en Van Ostaijens drammers gesticht, in het koude kikkerland aan? Misschien is het
waar dat wij in een hypergeïndustrialiseerd, hoogst keurig land als Nederland de
dingen liever helder en duidelijk hebben. Koopman, kantoorgebouw,
kerkgemeenschap: dát zijn Nederlandse woorden. De kafkaëske wereld roept teveel
vragen op, en daar zit meneer van Dale niet op te wachten.
Thomas Vaessens is neerlandicus en als AIO verbonden aan de vakgroep
moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit Utrecht.

Eindnoten:
1. Deze tekst is een enigszins bewerkte versie van een lezing gegeven op het ‘Symposion 75 jaar
neerlandistiek in Praag’ bij gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de vakgroep neerlandistiek
van de Univerzity Karlovy, Praag 17-18 maart 1997.
2. De receptie van Kafka in Nederland wordt onder meer besproken in Gerhard Kurz, ‘Kafka in
den Niederlanden’ (in: J. Enklaar & P. Küpper (Hrsg.), Kafka-Kolloquium Utrecht, Mai 1984.
Amsterdam 1984, p. 7-15.) en in Niels Bokhove, ‘Zur Kafka-Rezeption in den Niederlanden
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1922-1940’ (in: Weimarer Beiträge. Zeitschrift für Literaturwissenschaft, Ästhetik und
Kulturwissenschaften 41-1, 1995, p. 279-300).
Paul van Ostaijen, Verzameld werk deel III. Amsterdam 1979, p. 16.
Van Ostaijen, Verzameld werk deel III, p. 45.
Vergelijk Ernest Gellner, Reason and Culture. The historic Role of Rationality and Rationalism.
Oxford/Cambridge (Mass.) 1992, p. 12.
Misschien is dit ook een van de redenen waarom de modernisten in de literatuur zulke
belangstelling hadden voor de sociale theorie van hun tijd: Kafka, bijvoorbeeld, baseert zich in
‘Forschungen eines Hundes’ tot in detail op een verhandeling van een van de eerste ‘klassieke’
sociologen, Max Weber (zie Edith Weiller, Max Weber und die Literarische Moderne.
Ambivalente Begegnungen zweier Kulturen. Stuttgart 1994, p. 155).
Zie voor deze metaforiek Ernest Gellner, Nations and Nationalism. Oxford 1983.
T.S. Eliot, Selected Essays, London 1975, p. 290; J.J. Slauerhoff, Verzamelde gedichten,
Amsterdam 1995, p. 814; H. Marsman, Verzameld werk, Amsterdam 1963, p. 591; M. Nijhoff,
De pen op papier, Amsterdam 1995, p. 260 en S. Vestdijk, De toekomst der religie, Arnhem
1960, p. 105-106.
Vestdijk schrijft over Kafka in Lier en lancet (Amsterdam 1979, p. 170-218) en Marsman in
zijn Verzameld werk (p. 534-537). Du Perrons oordeel is geciteerd in Bokhove, ‘Zur
Kafka-Rezeption’ (p. 293).
Van Ostaijens Kafka-vertalingen zijn opgenomen in zijn Verzameld werk deel III, p. 104-6.
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Een domineedichter in zijn context
Peter van Dijk
Typerend voor de negentiende-eeuwse literatuur is het fenomeen van
de dominee-dichter. Over deze dichters wordt in
literatuurgeschiedenissen steeds hetzelfde gezegd: hun poëzie zou
gortdroog en totaal onleesbaar zijn. Pas vanaf de Beweging van Tachtig
wordt er ‘goede’ poëzie geschreven, die ook nu nog de moeite waard
is. Peter van Dijk kijkt over deze literair-historische kloof heen en
presenteert P.A. de Génestet als een bijzondere dominee én dichter.
De kennis van de geschiedenis van moderne literatuur zal bij velen pas beginnen bij
de Tachtigers. Een enkeling kent misschien werken van Van Lennep,
Bosboom-Toussaint of de Camera Obscura, maar de poëzie die voor 1880 geschreven
is zal een gesloten boek zijn met een groot ‘Tachtiger-verguld’ slot erop.1.
De Tachtigers zetten zich namelijk af tegen de in hun tijd heersende domineespoëzie
die volgens hen suf en saai was. Zonder deze poëzie werkelijk gelezen te hebben
was ook ik die mening toegedaan en leefde al snel in de veronderstelling dat in het
ravijn van de negentiende eeuw vóór de Tachtigers geen goed gedicht te vinden was,
maar alleen stichtelijke domineespoëzie. Tot ik gedichten onder ogen kreeg die wel
degelijk afkomstig waren uit die donkere periode, maar die niet afgedaan konden
worden als rijmelarij van zomaar een dominee. Al snel bleek dat het hier om een
dominee ging die niet alleen het volk stichtte, maar ook duidelijk liet horen hoe sterk
hij aan dingen twijfelde en hoe groot zijn afkeer was van bijvoorbeeld
theologendiscussies.
Uit deze zinnen blijkt al dat enige kennis van de negentiende-eeuwse cultuur
bijdraagt - of absoluut noodzakelijk is - om deze poëzie te kunnen waarderen. In dit
artikel schets ik deze context die zich voornamelijk richt op de theologische discussies
en de bijzondere plaats daarin van de bovenbedoelde dichter P.A. de Génestet. De
conclusie van een dergelijke zoektocht moet dan leiden tot een sleutel van het
voornoemde slot. Een mogelijke gedachte is dan: misschien zien we het wel een
beetje te radicaal met die school van de Tachtigers en zijn er voor die tijd ook wel
interessante dingen gemaakt die, met enige voorkennis, nu nog steeds het lezen waard
zijn. Of, om het met de woorden van Mathijsen te zeggen: ‘Gaat het [bij de Tachtigers]
niet meer om een barst dan om een breuk?’2. Ik stel u voor: de dichter onder de
dominees: PA. de Génestet (1829-1861).

De dichterlijke ontwikkeling van P.A. de Génestet
(Voornamelijk volgens C.P. Tiele3.)
De Génestet las in zijn studententijd ‘met plichtmatige ijver de werken over theologie
en kerkgeschiedenis’, maar ‘met hart en ziel bestudeerde hij de grote dichters van
de nieuwe tijd’. Hij las veel dichters, maar heeft ze vrijwel nooit nagedaan. Slechts
bij één gedicht, het openingsgedicht van de bundel Eerste gedichten uit 1851, is
sprake van duidelijke imitatie. Het zou door Hildebrand geschreven kunnen zijn,
ware het niet dat het gedicht over de ‘Hollandsche jongens van Hildebrand’ zelf gaat.
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U heb ik lief, mijn blauwgekielde
Mijn Hollands frisch ontloken jeugd,
Die Hildebrands penseel bezielde,
uw fikschen aard uw ronde deugd:
Ik min de blos dier rozenwangen,
Ten halve door de zon geschroeid...

Deze typering van de gezonde Hollandse jongen is gedateerd negentiende-eeuws,
maar het is een zeer opmerkelijk gedicht als je weet dat de dichter pas zestien jaar
oud is als hij het schrijft. Het derde gedicht,
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PA. de Génestet

dat hij een jaar later schrijft, getuigt voor het eerst van De Génestets kenmerkende
humor en handigheid. Het is een gedicht ‘aan een lid der kommissie tot afneming
van het weleer beruchte staatsexamen’. De humor ligt hem vooral in de woordkeus
en het schijnbaar achteloze spuien van kennis nu hij het examen gehaald heeft. De
handigheid zit in de manier waarop het gedicht door De Génestet geschreven is, de
eerste strofe om dit duidelijk te maken:
Een zangerig knaapje, thans verlost
Van al zijn zorg en pijn,
Al heeft het zeeën zweets gekost
En ankers eendenwijn
Een vrolijk kind van zestien jaar
Vol liefde en levensgloed,
Ontworsteld aan zijn doodsgevaar,
zendt u zijn jubelgroet.

Hierop volgen de vijf gedichten ‘uit het studentenleven’. Onder andere een gedicht
over ‘Het Schotje’: een protestgedicht tegen een schotje dat in de gehoorzaal van de
universiteit scheiding aan moest brengen tussen de Lutherse, Doopsgezinde en
Remonstrantse theologen en de overige professoren. Het protest had resultaat: het
schotje werd weggehaald.
De bundel Eerste gedichten is in zekere zin een afspiegeling van de rest van zijn
werk. De gedichten zijn oorspronkelijk in idee en taal. Ook de afkeer van het geleerd
doen komt naar voren, het gaat De Génestet om het eerlijke gevoel, geen mooipraterij
als er niet ‘mooi te praten’ valt.
Op zijn tweeëntwintigste wordt De Génestet predikant in Delft. Het predikant
worden is voor veel dichtende theologen cruciaal geweest. Het geijkte voorbeeld is
de humoristische Hildebrand die dan verandert in een berustende Beets. De Génestet
blijft de bijna studentikoze geestdrift houden. Dit komt voornamelijk tot uiting in
zijn Leekedichtjes, maar ook in zijn Laatste der Eerste, dat als vervolg gezien moet
worden op de Eerste gedichten. Zijn onderwerpkeuze en stijl van dichten veranderen
wel iets, maar van een ommekeer zoals bij andere dichtende predikanten is geen
sprake.
De verandering bij De Génestet komt pas als verschillende rampen hem vlak na
elkaar treffen. In 1859, na zeven jaar huwelijk, overlijdt zijn vrouw en een maand
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daarna sterft ook zijn zoontje van nog geen jaar oud. Toch wordt zijn poëzie hier
niet zwartgallig door.

Rouwbeklag
God heeft u zwaar beproefd! - Ik weet
Eén troostgrond maar: dat Hij het deed.

Dit schrijft De Génestet in 1859 en het laat iets zien van het geloof van de dichter.
Misschien geeft het ook wel weer hoe het komt dat de dichter zo luchtig kan blijven
schrijven. Hij zoekt zijn antwoorden niet in theorieën van geleerde theologen maar
probeert voor zichzelf geloofsantwoorden te vinden. Dit punt, dat hij geen geleerde
theologie wil bedrijven, is kenmerkend voor zijn poëticale ontwikkeling en het is
vooral van belang in het licht van de theologische discussies uit de negentiende eeuw.
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Als het over gedichten gaat die kritisch zijn ten opzichte van de theologische
discussies dan zijn dat voornamelijk de Leekedichtjes. In de bundels Eerste gedichten
en Laatste der eerste, komen slechts hier en daar gedichten voor die men in dit licht
zou kunnen interpreteren, maar de felheid van de Leekedichtjes halen ze bij lange
na niet. De meeste Leekedichtjes zijn gepubliceerd in De gids. Het eerste, uit 1857,
zet gelijk de toon voor wat volgt.
Niet in de scholen, neen, heb ik gevonden,
En van geleerden, och, weinig geleerd;
Wat ons de wijzen als waarheid verkonden,
Straks komt een wijzer die 't wegredeneert.

De Génestets theologie buiten zijn poëzie
De Génestet spreekt zich in zijn poëzie duidelijk uit over wat hij gelooft en denkt.
In een artikel of beschouwend werk van zijn hand is hierover weinig te vinden. Uit
dit ontbreken blijkt al zijn afkeer van getheologiseer. Wat wel te vinden is, zijn door
hem geschreven preken en een Leerrede over de berusting in de wil van God. Beide
zijn te vinden in het gemeentearchief van Delft. Ik zal proberen aan de hand van deze
twee ‘stukken’ duidelijk te maken hoe De Génestet sprak over geloof en theologie
buiten zijn poëzie.
In de Leerrede over de berusting in de wil van God beschrijft De Génestet een
almachtige God die de mens op de proef stelt, maar nooit bovenmatig zal beproeven.
De dominee geeft een voorbeeld om duidelijk te maken hoe hij denkt dat gelovigen
op die beproevingen moeten reageren: twee mensen verliezen een geliefde. De eerste
beklaagt zich over wat hem overkomen is en weet nu niet meer hoe het verder moet.
De tweede, de persoon voor wie de dominee duidelijk de voorkeur heeft, is lijdzaam
en ziet Gods hand in deze rampsituatie. Daarnaast ziet hij het leven slechts als een
tijdelijke reis en weet dus dat na dit leven een hemel is, waar hij niet meer met deze
problemen te kampen heeft.
Deze rede is op twee punten interessant. Ten eerste laat zij zien dat De Génestet
vast gelooft in een God die alle macht heeft en niet in een God die machteloos toekijkt.
Dit stelt hem al direct tegenover de theoloog De la Saussaye die de ‘zelfbeperking
Gods’ verdedigt. De la Saussaye, een theoloog uit de ethische richting,4. ontkent een
‘fatalistischen’ God die overal de hand in heeft. Dit thema had halverwege de
negentiende eeuw al heel wat papier en inkt gekost. De vraag was dan steeds of God
wel alle macht had en daarmee dus ook een hand in het kwade zou hebben. Wanneer
dit niet zo was moest God soms wel machteloos toekijken. De la Saussaye zou het
idee van De Génestet hier als ‘fatalistisch’ typeren, omdat God toekijkt, maar er toch
iets goeds uit weet te halen. De la Saussaye ziet in God eerder een ethische God; wat
ethisch goed is komt van God, de rest gaat buiten Hem om.
Ten tweede lijkt de hele rede over de dichter zelf te gaan. In het stuk steekt hij
iedereen die iets vreselijks overkomt een hart onder de riem. Maar als er iemand is
die door dit stuk aangesproken zou moeten worden dan is hij dat zelf wel. Zowel
zijn vrouw als zijn zoontje overlijden binnen een jaar. Toch moet de rede
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waarschijnlijk vóór dat rampjaar 1859 gedateerd worden vanwege de afstandelijke
manier waarop sommige zaken geformuleerd zijn. Dit zou weer kunnen verklaren
hoe de dichter zo gezond uit de misère die hem overspoelt tevoorschijn komt; in deze
rede heeft hij voor zichzelf al geformuleerd hoe een gelovige dient te reageren.
De twee preken van De Génestet zijn in het Delftse archief als 94 en 105
genummerd. Preek 94 gaat over 1 Korinthiërs 3:18: ‘...zoo iemand onder u dunkt dat
hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs mag worden.’ Deze tekst
is uitermate goed van toepassing op de ideeën van De Génestet, die altijd een hekel
heeft gehad aan wijsdoenerij. In deze preek noemt hij niemand bij naam, maar geeft
hij wel degelijk een sneer naar theologen die alleen maar theoretiseren. ‘Wijs in de
wereld is hij die zich wel wacht tegen een algemeen leeschen en gebruik - een
verkeerde en verouderde veronderstelling - te keer te gaan, opdat hij zich geen
vijanden make.’ Deze zin legt De Génestet uit: De opdracht is dwaas te worden. ‘Het
belang van een christen in dit leven is misschien zelfs dat zijn vrienden zeggen: “wij
weten niet wat hem deert, hij lijkt wel dwaas geworden.” Hoe is mijn belang overeen
te brengen met mijn geweten? Uw belang is dat gij leert uw leven te verliezen om
het te behouden. (Zoals Christus zijn schande heeft gedragen.)’ De Génestet gaat
hier te keer tegen gewichtige mensen die roem belangrijk vinden en daarvoor hun
normen wel iets willen bijstellen. Natuurlijk is niet met zekerheid te zeggen of hij
hiermee iemand op het oog had, maar in deze uitleg zou zijn uitzonderlijke positie
binnen het wereldje van de theologen wel eens een verklaring kunnen bieden. Een
van zijn Leekedichtjes kan dit verduidelijken.
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XXXIX.
Twee koryphaeën.
‘Gek zijn wij een van beiden, wij,’
Zei de eene Theoloog tot d' ander.
‘Wat wij gelooven toch strijdt lijnrecht met elkander:
Dit's evident voor ú, dat's evident voor mij Dus, een van tweeën is maar mooglijk: ik of gij..’
Of beide, dacht er een en - ging voorbij.

Preek 105 is een belijdenispreek en gaat over Mattheüs 13:47: ‘Wederom is het
Koninkrijk der hemelen gelijk een net geworpen in de zee, en dat allerlei soorten
van visschen samenbrengt.’ In deze preek doet De Génestet uitspraken die zeer
progressief genoemd kunnen worden. Bladzijde 6 onderaan: ‘En daarom prediken
wij u, met alle kracht en alle ernst [...], het koomt er in zekeren zin niet op aan of gij
een lid zijt van de zichtbare kerke des Heeren, al is het dan ook goed-gereformeerd
of echt-[katholisch] of verdraagzaam remonstrantsch, maar hier koomt het op aan
dat gij lid zijt van die onzichtbare kerke christi, die haar leden ziet onder hervormden
en katholieken, onder allen, wat verschillende namen zij dragen.’ Dit idee komt
voornamelijk bij de ethischen voor en is door de theoloog Gunning uitgewerkt in het
idee van de ‘Una Sancta’, de ene gemeente boven kerkelijke verdeeldheid en tijd uit.
De uitspraken van De Génestet in deze preek zijn zeer plaatsbepalend binnen het
theologische veld. De orthodoxe theologen kunnen zich absoluut niet vinden in deze
uitspraken. Zij zien veeleer één ware kerk met een vaststaande leer. Hierbij is het
wel degelijk van belang van welke kerk je lid bent. De term ‘onzichtbare kerk’, die
De Génestet hier gebruikt, komt in hun woordenschat niet voor. Wat de dominee in
de preek verwoordt, spreekt hij als dichter ook uit in een Leekedichtje.

LXXXIII.
Uitzetten.
(aan onze ketterjagers.)
Zet ze uit de kerk!’ dus roept ge luid.
Zet liever gij uw kerk wat uit!

De Génestet en de andere dominee-dichters
De samenstellers van het boekje Vinger Gods, wat zijt gij groot stellen dat een persoon
‘dominee-dichter’ genoemd mag worden als hij ‘rond het midden van de vorige eeuw
de kansel besteeg, een gezegende leeftijd bereikte, het heerlijk ver bracht en over
een al te rijk vloeiende dichtader beschikte’. De schrijvers komen dan tot het volgende
rijtje namen: Beets, Hasebroek, Ter Haar, Ten Kate en Laurillard. De reden waarom
De Génestet er niet bij staat: ‘De Génestet stierf jong.’
Ongetwijfeld is dit zeer triviale onderscheid zo summier aangebracht door
plaatsgebrek, maar toch zijn er wel degelijk meer verschillen te vinden tussen de

Vooys. Jaargang 15

genoemde dominee-dichters dan alleen maar de leeftijd waarop ze overlijden. En dat
heeft wederom voornamelijk met theologie te maken.
Maar eerst nog wat kleinere verschillen, nadat ik de enige overeenkomst tussen de
vijf en De Génestet heb vermeld: Ze waren zowel dominee als dichter.
Het eerste verschil neem ik over van Korteweg en Idema: ‘De Génestet stierf jong.’
Daarnaast was De Génestet dominee bij de Remonstrants-Gereformeerde gemeente,
niet zoals de anderen in de moederkerk, de Nederlands Hervormde kerk. Dit verschil
kan al een verklaring zijn voor de vrijzinnige denkwijze van De Génestet. Het neemt
niet weg dat juist hij reageert op de verschillende richtingen binnen die Nederlands
Hervormde kerk. Het maakt het juist extra frappant.
Beets en de andere dominee-dichters keren zich na hun studententijd af van hun
‘opstandige’, kritische houding en sneeuwen onder in hun beroep. Uit de eens
vlijmscherpe pen van Beets druipen alleen nog maar zoethoudertjes die voor een
grote massa goed te verteren zijn. De Génestet blijft scherp schrijven en laat, juist
als hij predikant is, zijn ongezouten kritiek horen. Niettemin wordt ook hij veel
gelezen: van zijn Verzamelde gedichten werden in twee jaar tijd 26.000 exemplaren
verkocht.
Een ander verschil heeft te maken met de betrokkenheid bij de theologische
discussies van die tijd. Deze is bij de meeste dominee-dichters niet al te groot. En
als ze wel dreigen mee te doen, zoals Beets, dan is hun bijdrage zeer vaag en zijn er
geen duidelijke uitspraken van de kant van de dominee te verwachten. De Génestet
blijkt hierop een gunstige uitzondering. Hij gaat in zijn Leekedichtjes zelfs uitvoerig
in op de theologische ideeën die tegenover elkaar staan in de negentiende eeuw.5.
Maar ook in zijn
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geval is het lastig precies te bepalen bij welke stroming hij thuishoort. Het is duidelijk
dat hij op veel punten zeer modern denkt, maar ook dat niet alles in het gedachtegoed
van de modernen zijn goedkeuring kan wegdragen. Voorop staat dat de dichter zich
niet wil verschuilen achter mooipraterij om een goede naam te kunnen behouden.
Juist zijn eerlijkheid heeft De Génestet zijn populariteit opgeleverd.
Het meest opvallende verschil is misschien wel de twijfel. Zowel in zijn poëzie
als in zijn andere werken laat De Génestet niet na te zeggen dat hij niet zo zeker is
van alles wat hij gelooft. Dit terwijl de andere dichtende dominees een overvloed
aan waarheid voor zich uitschrijven en schijnbaar geen enkele twijfel kennen.6. Zelfs
een andere vrijzinnig geworden domineedichter, Laurillard7., laat niets van enige
geloofstwijfel horen.

Conclusie
Aan het einde gekomen van deze korte uiteenzetting over de punten waarop De
Génestet verschilt van andere dominee-dichters is het onmogelijk hem in de toekomst
nog te zien als een van die dominee-dichters. De man is oorspronkelijker dan de
dichters die dominee-dichters genoemd worden en zijn werk is ook nu nog interessant
en leesbaar.
Hiermee wijkt mijn visie af van de gangbare opvatting. Negentiende-eeuwse
werken kunnen niet meer op esthetiek gewaardeerd worden zegt men, maar worden
interessant wanneer de cultuurhistorische context de stoffige stof wat verrijkt. Ik ben
het hier gedeeltelijk mee eens en hier heb ik geschetst hoe de Leekedichtjes in hun
historisch-theologische context interessant worden om te lezen. Maar naar mijn
mening is het eveneens mogelijk een esthetisch waardeoordeel te geven, hoewel dat
op niet-esthetische gronden gebaseerd is.
In dit artikel heb ik mij met name bezig gehouden met De Génestet en hem in mijn
beschrijving afgezet tegen de andere dominee-dichters. Hiermee wil ik geenszins
zeggen dat de andere negentiende-eeuwse dominees die dichtten niet interessant zijn
om te lezen, maar dat een lezer na enige studie wel degelijk iets ontdekt in de
negentiende-eeuwse poëzie. Bij De Génestet valt dan zijn uitzonderlijke theologische
visie op, maar bij een andere dominee-dichter kan dat iets heel anders zijn. Het
gedicht dat hiernaast als voorbeeld afgedrukt staat krijgt die extra waarde wanneer
dit artikel als cultuurhistorische context dient; de biografie van De Génestet en iets
van de negentiendeeeuwse theologiediscussies. Met die kennis in het achterhoofd is
zeker een esthetisch waardeoordeel over het gedicht te geven. Een waardeoordeel
dat niet gekleurd is door de breuk van tachtig, maar een die over de barst van tachtig
heen leest. Wanneer de breuk in een barst veranderd is, is het mogelijk verder te
zoeken in die duistere negentiende eeuw.

Vooys. Jaargang 15

35

Peinzensmoede
Daar is geen Priester
Die Hem verklaart!
In raadslen wandelt
De mensch op aard.
Wie 't Licht van Heden
Ook juublend eer',
Dit licht doet smachten
Vooral - naar meer!
Want ach, wat nevel
Van Dwaling vlied'De Zon der Kennis,
Zij schijnt hier niet.
Mysterie - 't leven!
Mysterie - 't lot!
De schepping predikt
Geen liefdrijk God.
Natuur - wat deert haar
Uw vreugde, uw leed?
Ze is zielloos lieflijk
En reedloos wreed!
En Hij die allen
Is vóórgegaan?
Liet zonder antwoord
Ons Waarom staan!
Het eind der wijsheid
Blijkt altoos meer;
Wij weten weinig Te weinig, Heer!
Maar toch, al gloeit soms
Mijn hoofd van smart In U, mijn Schepper,
Vertrouwt mijn hart.
Niet ómdat alles
Uw Liefde ontdekt,
Maar óndanks alles
Dat twijfel wekt
Trots 't onverklaarbre
Dat huivren doet,
En 't onwijsbre
Der hoop, die 'k voed!
Trots ieder raadsel,
Het Kwaad zóó groot,
De Smart zóó schriklijk,
Trots rouw en dood....

Vooys. Jaargang 15

Ja toch, ik meene
Dat ik Uw hand
Wel speurde in 't leven Uw vaderhand;
En dat mijn ziele,
Ter stille nacht,
Uw stem wel hoorde,
Zoo teêr, zoo zacht.
Na vuur en stormwind
Zweefde ook soms mij Schoon geen Elia De Heer voorbij....
Uw starrenhemel,
Hij trekt mijn oog, Als 't woord des Heilgen
Mijn hart omhoog!
Ik smacht, vermoeide
Van 's levens loop Mijn hope is weemoed,
Mijn weemoed hoop!
En 'k geef mij over,
Met blind geloof,
Aan U den Vader,
Wien niets me ontroof!
Daar is geen Priester
Die U verklaart, Doch U zoekt niemand
Vergeefs op aard.

Eindnoten:
1. Zie hierover: M. Mathijsen, ‘Tachtig als oogklep’. In: De negentiende eeuw 16 (1992), p. 25-36.
2. Ibidem
3. Volledige Dichtwerken van P.A. De Génestet (met levensschets door C.P. Tiele), Amsterdam,
1912.
4. De ethisch-irenische richting houdt vol dat godsdienst en godsdienstige waarheid niet een leer
is die ethische uitspraken kan doen, maar in zijn wezen ethisch is. Dat wil zeggen dat men er
niet objectief tegenover kan staan, maar dat men het alleen kan gehoorzamen of niet
gehoorzamen. Het is een filosofisch getinte theologie die zegt verder te gaan dan de filosofie,
omdat waar volgens hen de filosofie in raadsels eindigt, zij de oplossing uit de bijbel halen. De
la Saussaye publiceerde zeer veel over deze vorm van theologie en probeerde veel van zijn
theologische uitspraken psychologisch te onderbouwen.
5. De Génestet noemt zijn gedichten in een brief aan Potgieter ‘kantteekeningetjes op de geestelijke
beweging van den tijd’. Brief no. 191 in Nagelaten brieven, blz. 157.
6. De verschillen zijn duidelijk zichtbaar, De Génestet mag dan hetzelfde etiket van dominee-dichter
met zich meezeulen, geheel terecht is het niet. Iemand die de stoute schoenen eenmaal
aangetrokken heeft, zal ongetwijfeld de drang voelen verder te gaan in deze ‘duistere’
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negentiende eeuw. Misschien kan ik wat titels aan de hand doen van werken die óf zeer goed
leesbaar zijn, óf curieus genoeg zijn om een genoeglijke leestijd te verschaffen. In de laatste
categorie past zeker De Schepping van J.J.L. Ten Kate. Het is een zeer volumineus werk waarin
een poging gedaan wordt het bijbelse scheppingsverhaal in overeenstemming te brengen met
de moderne wetenschap van die dagen. Over dit werk is het laatste woord nog niet gesproken
of geschreven. Het al genoemde boekje van A. Korteweg en W. Idema Vinger Gods wat zijt
gij groot, biedt een zeer rijk scala aan domineewerkjes. Op een luchtige manier wordt de lezer
meegevoerd langs dominees die de inkt uit hun pennen, soms iets te rijkelijk, weten te laten
vloeien. Wie geïnteresseerd is in proza kan terecht bij een werkje ‘vol ernst en luim’, getiteld
Schetsen uit de pastorie te Mastland door C.E. van Koetsveld.
7. A. Korteweg, Vinger Gods, wat zijt gij groot, blz. 301.
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Duo
Decimo
Met de kop in het zand
Elke donderdag betrap ik mezelf er weer op. Als ik de Vrij Nederland uit de bus pak
en het blad uit de wikkel haal om het rustig door te bladeren, begin ik achterin, bij
de ‘Republiek der letteren’. Ik sla het belangrijke wereldnieuws over en lees eerst
(of alleen) de boekbesprekingen. Soms ben ik geërgerd als historische studies of
boeken over kunst en filosofie de overhand hebben. Ik lees de ‘Republiek’ in de
eerste plaats voor de besprekingen van de laatste romans en dichtbundels.
Mijn dagen zijn net als de Vrij Nederland opgedeeld in twee delen. De eerste helft
van de dag zou ik het best kunnen vergelijken met het politiek-maatschappelijke deel
van dit tijdschrift. Acht uur per dag koers ik op het kompas van de rede. Het draait
om nut, bestuur, efficiency, carrière en geld. Het is de periode van de orders,
beleidsnota's en vergaderingen. Maar ook van Armani, spitstreinen en euro's. De
tweede helft, en dat is in mijn luxeleven toch zo'n 15 uur per dag, vormt de keerzijde
van het eerste deel. Ik betreed de wereld van de roes, de nacht, de slaap, de poëzie
en de dood. Maar ook van de spijkerbroek, de nachttrein en de muze. Het is kortom
mijn eigen Republiek der Nutteloosheid.
Ik probeer deze werelden strikt gescheiden te houden en moet er niet aan denken
dat ik op zondag een beleidsnota moet corrigeren, op mijn werk voortdurend aan de
dood denk of met een beugelfles achter het bureau de wisselkoersen doorneem. Ook
kan ik me niet goed voorstellen dat ik op vrijdag met collega's de kroeg induik,
deelneem aan het jaarlijkse volleybaltoernooi of het zondagavond niet te laat maak,
omdat ik de volgende dag moet werken. In de praktijk blijkt dat ik niet altijd in mijn
opzet slaag; het lukt niet altijd om de taart in tweeën te delen. Soms speelt op mijn
werk de sluimerende hoofdpijn van het feestje van de vorige avond nog parten of
mijmer ik op een rustig moment over een prachtige passage uit een recent gelezen
roman. Bovendien kun je niet voor elk bedrijfsfeestje een smoes verzinnen, praat je
's avonds met vrienden over het werk en moet er soms gewoon worden overgewerkt.
De literatuur hoort thuis in het tweede deel. Het is een apart domein om in weg te
doezelen, te genieten en vrijuit over het leven na te denken. Stijl, schoonheid, liefde,
dood en verbeelding voeren er de boventoon. In een roman wil ik geen voetnoten,
engagement of journalistiek. Ik huiver als een schrijver te veel uitlegt of doceert, een
politieke stellingname verdedigt, bronvermeldingen opneemt of als de uitgever een
boek aanprijst omdat het echt gebeurd is of op ware feiten gebaseerd zou zijn. Ook
voor het criterium ‘herkenning’ deins ik angstvallig terug. Zo werd mij herhaaldelijk
de serie Het bureau van Voskuil aangeprezen, omdat ik daarin zoveel van mijn
dagelijks leven zou herkennen. Natuurlijk vind ik deze romans veel te dik, maar ik
heb ook niet de behoefte om mij 's avonds nog eens te gaan verdiepen in het reilen
en zeilen op de werkvloer. Waarom zou ik 's avonds een boek lezen waarin wordt
verteld wat ik diezelfde dag al heb meegemaakt? Ik heb wel wat beters te doen.
Nu trof ik laatst op het bureau van een van mijn collega's een boek (dat is een
vermeldenswaardige, want zeldzame gebeurtenis; het zijn niet van die lezers). Het
heette De struisvogel-code en was geschreven door NRC-journalist Roel Janssen.
Op de omslag las ik: ‘een thriller van formaat’ en ‘fictie die op de feiten vooruit
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loopt’. Bij het vluchtig doorbladeren begon ik te huiveren. In de dankbetuiging
werden allerlei (oud-) bankdirecteuren en ministers genoemd. Verder las ik daar dat
het boek fictie was, maar gebaseerd op de werkelijkheid van de Economische en
Monetaire Unie (EMU) (erg vreemd trouwens voor een verhaal dat zich in 1998
afspeelt). Voor de dankbetuiging was een Europese monetaire kalender opgenomen,
voorafgegaan door een lijst waarin financiële begrippen als CAC-40, Pibor, Swap
en Yield curve werden gedefinieerd. Het kon bijna niet
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anders of in deze roman werden mijn twee gescheiden werelden met een op hol
geslagen staafmixer door elkaar geklopt.
Mijn collega had het boek naar aanleiding van een recensie in het dagblad Trouw
gekocht. Hij prees het aan, omdat Janssen in deze thriller het nuttige met het
aangename had weten te verenigen. Er werd niet alleen een spannende geschiedenis
verteld, maar de lezer werd terloops in eenvoudige bewoordingen veel duidelijk
gemaakt over Europa's monetaire geschiedenis. Een paar weken later besprak R.
Ferdinandusse De struisvogel-code in de Republiek der Letteren. Hij noemde het
boek een spannende reportage over de duistere krachten van de financiële wereld,
maar vond het als thriller mislukt. Toen mijn collega weer een paar dagen later vroeg
of ik het eindelijk gelezen had (‘Jij leest toch zo veel’), ging ik overstag, en begon
met grote tegenzin in mijn vrije tijd aan een roman over euro's, financiën en politiek.
Mijn vermoedens en vooroordelen werden bewaarheid. De struisvogel-code is een
eerstejaars hoorcollege economie. Elke handeling wordt aangegrepen of beter: is
bedacht om de leergierige lezer wat over de monetaire unie of de Europese
geschiedenis bij te brengen. Een voorbeeld. Als hoofdpersoon Gilles Kempers, een
global strategist van de Bicker & Six Bank in Amsterdam, voor het populaire
televisieprogramma Panorama wordt geïnterviewd, wonen we de voorbespreking
bij. Carla, de redactiesecretaresse van het programma, heeft niet doorgeleerd. Dat
komt goed uit, want nu kan Gilles pagina's lang uitweiden over zijn favoriete
onderwerp: de geschiedenis van de Europese eenwording. ‘Hij begon zijn uitleg bij
het gemeenschappelijke plan van Helmut Schmidt, de Duitse bondskanselier, en
Valéry Giscard d'Éstaing, de Franse president, voor het Europese Monetaire Stelsel
(EMS) dat in 1979 van start ging met de munten van West-Duitsland, Frankrijk, de
Benelux, Denemarken, Ierland en Italië.’ EEG, EMU, EMI; Carla van de redactie
slikt het voor zoete koek. En als ze later ook nog intelligente vragen gaat stellen,
weet Gilles niet meer van ophouden.
Het blijft in De struisvogel-code niet bij deze ene langdradige voorbespreking.
Ook het televisiedebat zelf wordt bijna integraal weergegeven. Carla werkt ook nog
mee aan een radioprogramma, waarvoor ze Gilles meermalen weet te strikken,
bijvoorbeeld voor een bijles forward foreign exchange contract. We krijgen een
aflevering van Newsnight voor de kiezen over de waarde van de Franse frank. Het
nieuwe vriendinnetje van Gilles, Arlette (nee, niet Carla), van De Nederlandse Bank,
bezoekt op een gegeven moment een kantoor voor electronische beveiligingssystemen
en laat zich daar door de directeur uitvoerig voorlichten. Als Gilles op zijn vrije
zaterdag over de Albert Cuypmarkt slentert, zijn we getuige van zijn mijmeringen
over de teloorgang van de gulden. En in de uren dat Globy Gilles en Arlette op een
telefoontje wachten, begint hij aan een volgende versie van de Europese eenwording.
Maar niet alleen Gilles, ook de verteller heeft een schoolmeesterachtige instelling.
Zo lezen we: ‘Short gaan betekende iets op termijn verkopen in de verwachting dat
de koers zou gaan dalen.’ Dat staat ook in de begrippenlijst.
Op den duur wordt het strontvervelend. Het plot - niet onbelangrijk in een thriller
- is namelijk onder de berg uitgewerkte college-aantekeningen van Janssen bedolven.
Gilles en Arlette gaan op zoek naar de dader van een moordaanslag op Terry
Hartmann, de directeur van financiële systemen van de ECB. Hij was op het spoor
van een mogelijke speculatieve aanval op de monetaire unie en wilde de centrale
bankiers hiervoor waarschuwen. Dit verhaaltje is te dun. Bovendien is al direct
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duidelijk wie de slechterik is, en dat is geen compliment voor ‘een thriller van
formaat’. Ook de karakters van Gilles en Arlette worden niet uitgewerkt. Het zijn
twee mooie, oppervlakkige, hard werkende yuppen. Van die figuren die je na het
sluiten van de beurs in de Nes in Amsterdam bier ziet drinken tijdens het brallen.
Hun leven draait om een ding: de wis-
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selkoers. Wellicht krijg je dan vanzelf de volgende dialogen na het vrijen: ‘“Was dit
nou speculatieve seks?” vroeg Gilles nadat Arlette uitgeput van genot met haar hoofd
op zijn borst was gaan liggen. “Dit was een amoureuze unie.” “Ik geloof dat we bezig
zijn een vaste pariteit te ontwikkelen.” “Maar dan wel met een gemeenschappelijke
munt als basis.”’ Het is weer eens wat anders dan het traditionele sigaretje, maar ik
sloeg na deze walgelijke eurotiek het boek toch echt dicht.
Na het lezen van deze eerste Nederlandse Euro-thriller werd mijn mening opnieuw
bevestigd: de politiek-maatschappelijke wereld en de Republiek der Letteren zijn
twee aparte domeinen. Helaas moet ik constateren dat die twee werelden steeds vaker
op een hoop worden gegooid. Vrij Nederland plaatst veel besprekingen over non-fictie
in haar Republiek. Interviews met schrijvers of reportages over kunst vind ik
regelmatig in het eerste deel. Ook de grote dagbladen hebben op vrijdag bijlagen
waarin fictie en nonfictie op een boekenberg worden gegooid. Ik vind het best, zolang
we er maar voor waken dat niet in de literatuur zelf, zoals in De struisvogel-code,
de werelden door elkaar gegooid worden. Laten we ervoor zorgen dat de literatuur
een apart domein blijft. Laat de letteren vooral nutteloos blijven, een bezigheid voor
hobbyisten. Verpest mijn vrije uren niet met bronvermeldingen en voetnoten of lange
uitweidingen over politiek, kunst en filosofie. 's Avonds wil ik de waarheid zonder
feiten.
Pieter Jeroense

Het kind Matilda
Eigenlijk had ik beter moeten weten. Het bekijken van een verfilming van een boek
is nu eenmaal een riskante zaak, dat is een wijdverbreide mening. Vaak is het
oorspronkelijke verhaal op vele plaatsen gewijzigd en niet alleen omdat filmisch niet
alles te realiseren is. Soms gaat de scenarioschrijver verder en vormt het einde van
het boek om tot een zeer onverwacht, en ‘onnatuurlijk’ happy end. Tijdens het lezen
van het boek heeft zich een beeld genesteld in je hoofd. Bij het kijken naar een film
wordt die activiteit niet verwacht: je krijgt de verbeelding kant en klaar
voorgeschoteld. Je eigen fantasie wordt geconfronteerd met die van een ander. Dat
kan natuurlijk niet altijd goed gaan. Toch trekken literaire verfilmingen veel
bezoekers, allemaal nieuwsgierig naar ‘hoe ze het gedaan hebben’.
De laatste tijd komen er wel erg veel verfilmingen uit. Producenten en uitgevers
zijn ook niet op hun achterhoofd gevallen. Bestsellers als Sense and Sensibility en
The house of the spirits kunnen op het witte doek veel geld opleveren en het boek
komt zo ook opnieuw onder de aandacht van de mensen. Bram Stokers' Dracula
heeft al vele malen op het scherm geschitterd en zelfs van een schijnbaar veel minder
sensationeel te verfilmen roman als
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Karakter is onlangs een verfilming uitgebracht.
Toen ik de aankondiging van de film Matilda zag, was ik erg nieuwsgierig. Na
het lezen van dit boek uit 1988, voelde ik onmiddellijk sympathie voor het aan het
brein van Roald Dahl ontsproten boekenwurmpje. Deze Matilda die het opneemt
tegen de gewelddadige volwassenen, wilde ik wel eens in het ‘echt’ ontmoeten. Het
werd een leuke, maar niet zo'n bevredigende kennismaking.
Dahl zei eens in een interview: ‘Voor kinderen is die televisie een ramp. Ze komen
thuis en zitten er maar naar te staren.’ Van massaal en passief consumeren moest
Dahl niets hebben: zelfs theaters bezocht hij liever niet. Het is daarom opvallend dat
juist zijn boeken bijna allemaal zijn verfilmd. De een z'n dood is de ander z'n brood,
zullen we maar zeggen. Na de succesvolle films De GVR en De heksen waren in
1996 zowel De reuzenperzik als Matilda aan de beurt.
Producent Danny de Vito, die in de film Mr Wormwood speelt, is dicht bij het
boek gebleven. Het voor Dahl zo karakteristieke vertelperspectief (‘I think I might
enjoy writing end-of-term reports for the stinkers in my class. But enough of that.
We have to get on.’) wordt in de film weergegeven door een voice-over. Dat is maar
goed ook, anders zou een van de beste passages niet in de film zitten. Dahl legt daarin
uit hoe Matilda door haar ouders behandeld wordt: ‘and the parents looked upon
Matilda in particular as nothing more than a scab. A scab is something you have to
put up with until the time comes when you can pick it off and flick it away. Mr and
Mrs Wormwood looked forward enormously to the time when they could pick their
little daughter off and flick her away, preferably into the next country or even further
than that.’ Matilda heeft het niet getroffen met haar familie: een misdadige vader,
een hersenloze moeder en een onnozele broer. Vanaf het begin is ze aangewezen op
zichzelf: ze leert zichzelf praten en lezen en met behulp van het kookboek kan ze
zich in leven houden. Terwijl haar moeder naar de bingohal is, zit Matilda stiekem
in de bibliotheek de moeilijkste literatuur te lezen. Haar vader heeft liever niet dat
ze leest, want waar hebben ze anders die grootbeeld-tv voor gekocht? Het is allemaal
wat extreem, maar wel erg leuk. In de film wordt er nog een schepje bovenop gedaan:
wanneer Matilda zegt dat ze graag naar school wil, reageert haar vader hierop door
te zeggen dat ze nog veel te jong is. Vervolgens moet Mrs Wormwood beslissen hoe
oud Matilda dan wel is, maar ook zij weet de leeftijd van haar dochter niet. De
meelijwekkende blik van Matilda in de camera roept geen glimlach meer op, maar
eerder verontwaardiging.
Ook op school treft Matilda een vreselijke volwassene, namelijk het hoofd der
school Miss Trunchbull, een in jachttenue gestoken kinderhaatster en voormalig
kampioene kogelslingeren. Gelukkig is er ook nog Miss Honey, die haar naam eer
aan doet als de lieve juf van de eerste klas. Zij heeft al snel door dat Matilda
buitengewoon intelligent is en wil dit meisje graag helpen. Bovendien blijkt Matilda
haar ook te kunnen helpen, vooral met haar wonderbaarlijke gave: Matilda kan dingen
met haar ogen laten bewegen.
Wat personages betreft komt de film aardig overeen met het boek. Het meisje met
de vlechtjes (die Trunchbull gebruikt om te laten zien dat ze de olympische sport
nog niet verleerd is) komt voor, net als het vriendinnetje Lavender en de
chocoladecake etende Bruce Bogtrotter. Maar er is ook veel aan het oorspronkelijke
verhaal toegevoegd. Zo wordt in de film het huis van de Wormwoods in de gaten

Vooys. Jaargang 15

gehouden door twee agenten van de FBI. De reden hiervoor is dat de autohandel van
Mr Wormwood niet zo frisjes in elkaar zit, en de FBI hier lucht van heeft gekregen.
Op zich verduidelijkt het wel de overhaaste vlucht van de familie naar het buitenland
aan het einde van het

Vooys. Jaargang 15

40
verhaal, maar het geeft ook de invloed van het land van de filmproducenten aan:
Amerika. In het zuiden van Engeland, waar de Wormwoods volgens Dahl wonen,
is de FBI kamperend voor je deur niet zo waarschijnlijk. Ook uit een ander gedeelte
blijkt de Amerikaanse invloed. In het boek ontsteekt pa in woede wanneer hij Matilda
met een boek van John Steinbeck, een Amerikaan, op de bank aantreft: ‘“Filth,” Mr
Wormwood said. “If it's by an American it's certain to be filth. That's all they write
about.”’ In de film is deze passage wonder boven wonder geschrapt.
Het vroegere huis van Miss Honey, waar haar tirannieke tante Trunchbull woont,
speelt een erg belangrijke rol in de film, terwijl Dahl er nauwelijks aandacht aan
schenkt. Door het huis als plaats van handeling toe te voegen krijgt het verhaal nieuwe
impulsen. Aan de ene kant wordt het spannender: achtervolgingen in het huis, Matilda
die met haar toverkracht allerlei dingen laat bewegen en zo Trunchbull de stuipen
op het lijf jaagt. Maar het verhaal wordt er ook overdreven gevoelig door: er duikt
een oude pop van Miss Honey op, verder een portret van haar overleden vader en
tot overmaat van tranentrekkerij wordt de gezellige sfeer in huis, van voor de
Trunchbull-dictatuur, geïllustreerd aan de hand van een bonbondoosje. Dat is allemaal
zo on-Dahl als het maar kan. Of deze twee componenten, spanning en sentimentaliteit,
ook aan de Amerikaanse invloed te wijten zijn weet ik niet. Misschien dat de inslag
van de doorsnee film er wel iets mee te maken heeft, maar het kan ook aan Dahls
moraal liggen. In Dahls boeken is het goede dat het kwade overwint een constante:
de slechteriken komen slecht aan hun eind en zo hoort dat volgens Dahl ook in een
kinderboek. Maar deze good-and-bad-guymoraal betekent bij hem niet sentiment,
maar juist veel humor. ‘Er wordt teveel gepreekt in kinderboeken. Kinderen willen
lachen. Je kunt ze alleen fantasie en humor geven, om het leven wat beter aan te
kunnen.’ In het boek is Matilda veel vrolijker en ondeugender, en al is ze erg slim,
ze wordt niet zo wijs en serieus als in de film. Daar is ze getransformeerd in een
mini-volwassene, terwijl Dahl wil dat een kind kind kan zijn. En ik had zo graag de
vijfjarige Matilda ontmoet.
Aukje de Graaf

Leesteken en Opperwezen
Tom van Deels bekende opstel ‘De komma bij Krol’ (Het oog in 't zeil, 1984) handelt
voornamelijk over compositorische verschillen tussen voorpublicaties en drukken
van Krols werk. Ondanks de veelbelovende titel wordt over diens interpunctie niet
meer geconstateerd dan dat daarmee nogal eigenzinnig wordt omgesprongen.
Hieronder wordt getracht wèl in te gaan op een zo marginaal verschijnsel als het
particulier leestekengebruik van een schrijver: namelijk het aanhalingsteken bij Reve.
In de tram kan George Speerman, hoofdpersoon van De stille vriend, zijn ogen
niet afhouden van een jongeman schuin tegenover hem: het moet de Marcel zijn die
hem in het kader van de herenliefde ooit eenmaal thuis opzocht, een paar dagen later
met een royale zelfgebakken vis kwam aanzetten en vervolgens spoorloos verdween.
Maar zelfs wanneer Speerman, desgevraagd, zijn oude vlam de juiste uitstaphalte
wijst, wordt hij niet herkend. Daarom zoekt hij in de laatste hoofdstukken van De
stille vriend, na een weemoedige terugblik op hun zonderlinge romance, troost in
een dagdroom over een wat betrouwbaarder type:
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leunde met
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zijn blonde hoofdje tegen zijn luitenant aan. [...] ‘Hansje’, een blond, slank, bijna
meisjesachtig diertje van een jongen, en Speerman, hadden zich reeds bij hun
allereerste ontmoeting op onwederstaanbare wijze tot elkander aangetrokken gevoeld.
[...] Soldaat Hansje heette voluit Hans van Dommelen (p. 108).
De tweede keer dat hij hier genoemd wordt krijgt de naam van deze fictieve
wapenbroeder merkwaardigerwijze ineens aanhalingstekens, die echter niet
terugkomen bij de beschrijving van zijn navolgend, tamelijk onmilitair gedrag. Wat
bladeren wijst uit dat, bij de ruim zeventig maal dat Marcels naam viel, ook deze al
af en toe van plotselinge aanhalingstekens voorzien werd (p. 68, 72, 87). Aan de uit
het lood geslagen Speerman ligt het niet: wie, geïntrigeerd geraakt, in ander werk
van Reve op zoek gaat naar dergelijke eigennamen met èn zonder aanhalingstekens,
treft die mysterieuze leestekens aan bij de meest uiteenlopende personages,
drieëntwintig in totaal.
Zo maakt de tegenover Artis wonende Treger, uit Bezorgde ouders, naar aanleiding
van een krantenbericht over een met ouderloze poema's belaste oppasser, zich
opvallend druk over diens voornaam: ‘Dat die jonge oppasser Gerrit heette? Waarom
of van wie mocht een jonge oppasser geen Gerrit heten? [...] En verzon hij het nu of
kon het echt zo zijn dat hij die jonge oppasser, door een collega of superieur of
bezoeker, met de naam Gerrit had horen aanspreken?’ (p. 88). Nagenoeg in diens
huid kruipt hij door vervolgens te bedenken: ‘Maar misschien had die “Gerrit” zelf
geen moeder meer’, wat hem zo aangrijpt dat hij ‘in gedachten het warme, door zijn
dierenzorg gespierd geworden lijf van Gerrit tegen zich aandrukte, om deze gerust
te stellen [...]’ (p. 90). Als de echte Gerrit/‘Gerrit’ Rinus blijkt te heten, komt ook
die naam met en zonder leestekens voor, terwijl een inmiddels à la Hansje uit De
stille vriend opgeroepen ‘Arnold’ zijn aanhalingstekens meteen weer kwijtraakt.
Bovendien wordt een tevergeefs benaderd Artisbezoekertje met de naam Harald of
Harold - Treger verstaat het niet goed - daar eenmaal van voorzien (p. 262-263, 115,
282).
Opvallend is dat deze dubbele persoonsregistraties pas voor blijken te komen na
Op weg naar het einde (1963), juist in dat werk van Reve dus waarin een
conventionele verhaalstructuur vervangen is door het, al dan niet in briefvorm,
schijnbaar rechtstreeks noteren van autobiografisch aandoende gegevens, zonder die
ondergeschikt te maken aan een bepaalde plot: ‘Men vraagt mij wat ik beleef, ik lul
maar wat over wat ik zie en meemaak, het ontslaat mij van de verplichting om
werkelijk een afgerond geheel met kop, staart, etc. te leveren’ (interview uit 1966,
In gesprek, p. 96). Wanneer pas in dit soort werk de eigennamen
met-en-zonder-aanhalingstekens blijken op te duiken, ligt het voor de hand een
verband te zoeken tussen gewijzigde schrijversstrategie en leestekenwildgroei. Omdat
Reves werk vanaf Op weg naar het einde gekenmerkt wordt door spellinggrapjes,
archaïsmen en spreektaalvaria, lijken ook de minder opvallende
surprise-aanhalingstekens thuis te horen in een arsenaal van stijlmiddelen die elk op
hun manier benadrukken dat daarin nog steeds des schrijvers eigen chaotische
wereldbeeld wordt weerspiegeld. Ook in dit soort werk blijft het immers gaan om
het sinds Werther Nieland vertrouwde thema: ‘Wel zag ik in dat het onmogelijk
moest zijn alles wat er gebeurde te begrijpen en dat er dingen waren, die raadselachtig
bleven en een mist van angst deden opstijgen’ (p. 73). Alleen heeft de schrijver sinds
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het verschijnen van de brievenboeken er dus van afgezien om nog te proberen in
deze chaos met literaire middelen lijn te brengen:
Zo begint weer onafwendbaar de voortschuiving van mijn herinneringen, die ik
ditmaal besloten heb niet te verzegelen, want misschien is de tijd nabij, waarop al
deze ongeloofwaardige en nooit ergens verband mee houdende invallen,
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nauwelijks verwoordbaar als flarden van niet voleindigde gesprekken en nooit
voltooide, dubbelzinnige beweringen zonder duidelijke herkomst, tezamen gevoegd
zullen worden tot een door mij nimmer geweten profetie (Nader tot u, p. 60).
Terwijl hiermee de weg vrij bleek voor Meedogenloze Jongen, Revisme, Zinloos
Feit, Vierde Persoon Gods en andere sinds 1963 in Reves werk opduikende bekende
motieven, behelst alle structuur in het werk van Reve vanaf Op weg naar het einde
niet meer dan bijvoorbeeld het aanbrengen van een proloog en epiloog (Oud en
eenzaam), het construeren van een raamvertelling (Een circusjongen) of het op
willekeurige momenten plaatsen van op elkaar aansluitende hoofdstuktitels (De taal
der liefde). Alleen louter formele kunstgrepen verwijzen nog naar een
schrijversupervisor, en zelfs in het bij uitzondering wel met een soort plot bedeelde
De vierde man vraagt de verteller zich aan het slot af of het eigenlijk wel een verhaal
mag heten wat hij heeft opgedist (p. 145).
Anders dan alle overige blikvangers hebben de onverwacht opduikende
aanhalingstekens, naar hun aard, bovendien een betekenisverschuivende functie.
Zoals zij in alledaags taalgebruik een woord ontheffen van zijn gebruikelijke
betekenis, lijkt het Reve-personage door de tijdelijke leestekens immers de
verhaalwerkelijkheid te ontstijgen, waardoor de lezer het zicht op diens status wordt
ontnomen. Er wordt gesuggereerd dat de schrijver een soort speciale verstandhouding
met hem erop na houdt. Zo kan zich boven elke reviaanse verhaalfiguur een
bemoederende macht openbaren, die hem, hoe toepasselijk, even aanhaalt.
Niet zelden duiken die aanhalingstekens dan ook op wanneer de verteller zich een
verhaalfiguur letterlijk lijkt toe te eigenen. Zo ontmoet in Nader tot u de ik-persoon
een totaal reukloze jongeman van wie gemeld wordt: ‘Zijn voornaam bleek Gerard
te zijn’, hetgeen nog eens bevestigd wordt: ‘Gerard - ik weet nu wel zeker dat hij zo
heette - [...]’, maar die niet eerder ‘Gerard’ wordt dan wanneer het tot gewenste
intimiteit kan komen (p. 95-97). Als de verteller vervolgens - lichaamsgeurgebrek
blijkt toch te bezwaarlijk - zijn gedachten richt op Gerards vriend, straaljagerpiloot
Frans (‘want zo heette de jongen’), gaan de aanhalingstekens over op diens naam.
Immers: ‘Als “Frans” zich reeds de vruchteloze attenties van [Gerard] liet welgevallen,
hoeveel gemakkelijker zou ìk mij dan met hem kunnen verenigen’ (p. 101, 104).
Evenzo in Ouden eenzaam: zodra de ik-persoon een medevakantiekampgangertje
ongemerkt tot op de huid genaderd is - hem wordt tussen diens truirand en broekband
een belangwekkend litteken geopenbaard - heet de aanbedene ‘Wallie’ of ‘Wal’ (p.
157). Dat het in dit soort gevallen inderdaad een denkbeeldig inwijdingsritueel betreft
blijkt ook uit De vierde man. In deze roman zet de verteller, hoewel verwikkeld in
een verhouding met zijn gastvrouw, zijn zinnen op haar vriend zodra hij een foto
van deze Herman ziet. Als hij wacht ‘op het ogenblik waarop zij mij over “mijn”
mysterieuze, overweldigende, fatale “Herman” zoude gaan vertellen’ (p. 86), gebruikt
hij bij ‘mijn’ de aanhalingstekens op de conventionele manier, maar door Herman
die toe te bedelen blijkt dat hij deze alvast als ingeruild beschouwt: nog niet in
werkelijkheid zijn Herman, dan toch wel al ‘Herman’.
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De Reve-personages van na 1963 lijken - juist in de chaos waarmee zij zijn
opgescheept - per leesteken een vrijplaats toegewezen te krijgen, door daarmee,
boven alle verhaalwerkelijkheid uit, verplaatst te worden naar een voor de lezer
ontoegankelijke, onvatbare privésfeer. Dit kan gezien worden als het uitvloeisel van
een karakteristiek-reviaanse vertellersobsessie: het zichzèlf zien als vreemde, een
‘zogenaamde’, slechts bestaand als tussen aanhalingstekens. In Tien vrolijke
vertellingen wordt dan ook verzucht: ‘Ik bedacht hoe ik altijd mensen benijd had die
van zichzelf in een of twee regels konden zeggen wie en wat zij waren, leeftijd,
beroep, burgerlijke staat, beroep ouders. Ik ben helemaal niets, bedacht ik...’ (p. 156).
Van daaruit is het een kleine stap naar het soort overpeinzingen als deze van
Speerman: ‘Wat was waar, wat was echt, en wat was niet echt? Bestond hij zelf wel
echt?’ (De stille vriend, p. 61), of van de verteller in Oud en eenzaam: ‘Ik had de
vreemde gewaarwording [...] dat ook ikzelf een leugen en een verzinsel was’ (p.
254), die Frits van Egters' vermaarde verklaring tot zijn konijn aan het slot van De
avonden spiegelen: ‘Ik adem, en ik beweeg, dus ik leef. Is dat duidelijk?’ (p. 200).
Reves aanhalingstekenraadsel leidt dus naar het door geen Leestekenwijzer te
bestrijken gebied van de magie, die immers niet schept, maar oproept: hier krijgt
geen bovenaardse macht een voorbeeld ter navolging aangeboden. Zoals eerder werd
aangehaald, lag aan het rechtstreeks weergeven van Reves chaotische wereldbeeld
de hoop ten grondslag dat ooit van hogerhand kon worden ingegrepen door al het
geschrevene samen te voegen ‘tot een door mij nimmer geweten profetie’ (Nader
tot u, p. 60). Nu licht de schrijver, in zijn literaire almacht, zijn personages
leestekengewijs uit hun ordeloze context om zo een hogere instantie te tonen wat
hemzelf zou moeten overkomen: een vorm van zielzorg die alleen een God op zich
kan nemen. Want biedt het hier en nu geen uitzicht op houvast, dan moet de eigen
werkelijkheid ontkend worden door te vertrouwen op toeverlaat daarbuiten:
God was de enige werkelijkheid, en wij waren slechts werkelijk in zoverre hij in ons
was, en wij in hem. Indien dit zo was, en indien het waar was, dat God liefde was,
dan moest dit betekenen, dat wij slechts werkelijk bestonden, in zoverre we liefhadden
(Nader tot u, p. 55).
Of, kortweg: ‘Al het bestaande is een illusie en een begoocheling. God alleen bestaat
niet en is daarom geen illusie en geen begoocheling’ (Brieven aan geschoolde
arbeiders, p. 182). Het is dus naar die reddende werkelijkheid dat, bij wijze van
minimaal schietgebed, Reves chaoswerende leestekens verwijzen. Maar wat wanneer
de Redder het zèlf niet kan stellen zonder een dergelijke handreiking? ‘[...] mijn
gedachten waren elders, of nergens... Niet meer bij het verhevene, of hoe je je “God”
en Diens soortelijk gewicht diende voor te stellen: wat een treurige onzin allemaal...’
(Moeder en zoon, p. 269). En daar ligt, tussen de aanhalingstekens, Reves hele
schrijverstragiek.
J.L. Dijkhuis
Geciteerd wordt steeds naar de eerste druk, behalve bij Werther Nieland
(tweede druk van de gezamenlijke uitgave met De ondergang van de
familie Boslowits) en De avonden (vierde druk).
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‘Ik geef niets om diepe gedachten, alleen om mooie zinnen’
Karin Smeets en Pieter Jeroense
Interview met Tommy Wieringa
Na Russell Artus en Serge van Duijnhoven is het woord in de
interviewreeks met jonge auteurs aan de Utrechter Tommy Wieringa.
Hij debuteerde in 1995 met de roman Dormantique's manco; in dit
jaar gevolgd door Amok. Wieringa over de literaire kritiek,
romanstructuur, publiceren en Hitchcockgrapjes.
De jonge schrijvers die Utrecht als residentie kozen, worden wel de ‘Utrecht Maffia’
genoemd. Hoewel Tommy Wieringa onlangs met een aantal Utrechtse collega's voor
een groepsfoto poseerde, weet hij niet wat die Maffia nu precies is, noch waar deze
naam vandaan komt. ‘Het is nu een beetje een hype, maar de mensen die ermee
begonnen zijn, waren er niet bij. Eigenlijk sloeg die foto dus helemaal nergens op.’
Toen de Utrecht Maffia voor het eerst van zich liet horen, zo'n vijf jaar geleden, zette
Wieringa voor het eerst de pen op papier om een roman te schrijven. ‘Een dagboek
hield ik al vanaf mijn veertiende bij. Maar toen kreeg ik een meisje en ging mijn tijd
nuttiger aanwenden. Ruwweg gesteld: ik hoefde niet meer op jacht en had tijd over.
Het leven voordat ik met Dormantique's manco begon, zie ik als een grote
stijloefening: brieven en dagboeken.’
Wieringa studeerde vijf jaar geschiedenis in Groningen en rondde later de Utrechtse
School voor Journalistiek in drie jaar af. ‘Die studie geschiedenis heb ik niet
afgemaakt door datzelfde meisje. Zij is van zeer grote invloed.’ Terwijl Wieringa
als gesjeesde student aan zijn debuut Dormantique's manco werkte, hield hij zichzelf
in leven met een handeltje in Turbo-aanstekers waarmee hij door Europa zwierf. De
opdracht van Dormantique's manco herinnert hieraan: ‘Dit boek kon worden
geschreven dankzij de mensen die me onderdak verleenden en alle anderen die een
Turbo-aansteker van me kochten.’ Alsof het om een soort van subsidie gaat. Maar
deze opdracht is niet de enige passage die Wieringa's aanstekertijd oproept.
Halverwege het boek wandelt een jongeman het verhaal in die de personages, een
gezin op reis in Zwitserland, een aansteker verkoopt. Deze jongen, ‘een tanige
vogelverschrikker met onrustige ogen’, maakt een onuitwisbare indruk op de mooie
dochter van het gezin: ‘In de verlatenheid van de jongen school iets onbenoembaars
dat ze intuïtief had willen kennen en omsluiten, waar ze een ogenblik lang
hartstochtelijk verliefd op was.’ Wieringa noemt het een Hitchcock-grapje. ‘Ik vind
het heel leuk, maar van de literaire kritiek mocht het niet. Ik had nooit gedacht dat
je beoordeeld wordt volgens een lijstje punten van “zo schrijf je een roman”. Een
goede roman is geschreven in de grootst mogelijke vrijheid van geest, zonder
beperkingen die beoordelaars je proberen op te leggen. Een goede roman kent
duizenden verschijningsvormen: een goede roman bestaat niet.’
Het gedrag van de literaire kritiek verklaart Wieringa met het ‘band wagon effect’:
‘Eerst gaat er één op de wagen staan, vervolgens springt er nog een bij en uiteindelijk
staat de hele wagen te roepen hoe geweldig of hoe kut het is. Je ziet het bij Grunberg:
het is allemaal fantastisch. De tien procent aan aardigheid die de recensenten te geven
hebben,
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geven ze allemaal aan dezelfde auteur omdat de vorige dat ook al deed.’ Wieringa
probeert zich hiervan niet al te veel aan te trekken, maar moet toegeven dat het hem
niet geheel koud laat. ‘Natuurlijk doet een slechte kritiek je wat: iemand laat zich
laatdunkend uit over de liefde van je leven door te zeggen dat ze puisten en een
bochel heeft. Ik verbaas me erover dat je steeds moedwillig verkeerd wordt opgevat.
Vandaag kreeg ik een recensie onder ogen vol fouten: gewoon flodderwerk. Fouten
en moedwillig bedrog doen me het meeste pijn. Ik kan me er echt heel kwaad over
maken. Een recensent begint met de stelling “Dertien in een dozijn. Boeken van
huidige schrijvers” en wil gaan bewijzen dat mijn roman daar ook toe behoort. Dan
zegt hij bijvoorbeeld dat er ook verkrachting in zit, wat gewoon niet waar is. Het
punt is dat veel mensen die recensies geloven. Vervolgens moet je aan je oom in de
provincie gaan uitleggen dat die man gelogen heeft.’

Dormantique's manco
Wieringa's stijl straalt plezier in het schrijven uit. Dit staat in schril contrast met de
zwartgallige levenshoudingen en -beschouwingen van zijn hoofdpersonen. ‘Wanneer
de stijl hetzelfde gewicht had als de inhoud zou het ondraaglijk zijn. Mijn brieven
en dagboeken waren zowel zwart van toon als van inhoud en die zijn echt onleesbaar.
Ik wil lezers graag kwellen, maar je moet het wel draaglijk houden. Dormantique's
manco heb ik met veel plezier geschreven: het is echt spelenderwijs ontstaan. “Ik
heb deze vier personen en daar ga ik een boek over schrijven. Hoe kan ik dat op de
beste manier doen?” Ik gebruikte zowel de ik-vorm als de derde persoon enkelvoud,
bij dezelfde personages. Ook dat was volgens de kritiek fout en verwarrend. Maar
ik vind dat sommige passages het in zich hebben om met zekere afstand beschreven
te worden. Of ze zijn zo gevoelig dat je ze in de hij-vorm moet opschrijven om het
draaglijk te houden. Andere passages hebben er juist heel erg veel baat bij als ze in
de ik-vorm staan: dan wil ik gevoelvol zijn en iets raken.’
Door deze wisselingen van perspectief gaan bepaalde belangrijke stukken geheel
voorbij aan de beleving van de hoofdpersoon Dormantique, terwijl het boek
aanvankelijk zijn getuigenis lijkt te zijn. Zo wordt er bladzijden lang aandacht
geschonken aan de spirituele leermeester Bodhidarma. Wanneer Dormantique zestien
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is heeft hij een vriendinnetje, Nina. Haar ouders zijn trouwe volgelingen van deze
goeroe en bezoeken hem als hij in Zwitserland zetelt. Hoewel de volgelingen, de
Ontvankelijken, hun meester verafgoden, krijgen ze hem niet te zien. Nina, die het
hele gebeuren met wantrouwen aanschouwt, is

Vooys. Jaargang 15

46
uiteindelijk de enige die werkelijk contact met de Meester heeft en zijn wijze lessen
begrijpt. Wanneer zij Dormantique over Bodhidarma probeert te vertellen, is zijn
enige opmerking: ‘“Benidormo?”’. Volgens Wieringa is het geen enkel bezwaar dat
Dormantique belangrijke delen van het boek eenvoudigweg mist: ‘Tragisch genoeg
wil Dormantique niet zien dat ook Bodhidarma zijn waarde heeft. Hij is een
verdoemde, en terecht, dan had hij maar moeten luisteren.’
In het heden van de roman is Bas Dormantique tegen de dertig jaar oud. Hij wast
af in de keuken van een Mexicaans restaurant en wordt volledig in de greep gehouden
door het verleden, vooral door de herinnering aan zijn grote liefde Nina. Hij is erg
passief en laat het leven maar over zich heen komen. Met zijn collega Elizabeth heeft
hij ongeïnspireerde seks. Zij heeft samen met haar zus Hannah een onstuimige
minnaar, Beer, en wil dat Dormantique hen begluurt vanaf hun balkon. Dormantique
heeft al eerder kennis gemaakt met de woesteling Beer, die hem na een cafébezoek
zonder reden in elkaar heeft geslagen. Elizabeth geeft Dormantique, die zich afvraagt
waarom hij hier aan meedoet, sleutels en instructies. Wanneer de avond eindelijk
daar is, gaat alles volgens plan: Dormantique sluipt het huis in, bespiedt het
sadomasochistische trio tot hij er onpasselijk van wordt en verdwijnt weer. Met
Elizabeth wisselt hij vervolgens geen woord meer en alles is weer als voorheen.
Wieringa heeft gemerkt dat veel lezers meer verwachtten van deze scène en verbaast
zich hierover. ‘Mensen als Bas Dormantique - ze bestaan echt - die moet je net zolang
trappen tot ze iets doen. Er moet grof geschut ingezet worden om ze een stap te laten
maken, in welke richting dan ook. Daar heb ik bewust aan gewerkt: eerst krijgt hij
klappen van Beer, dan volgt teleurstelling over seks, hij wordt ontslagen, zijn grote
liefde Nina krijgt een kind. Met kanonnen wordt Dormantique een kant opgedrongen,
maar het was nooit mijn bedoeling om die scène het hoogtepunt van het boek te
maken. Natuurlijk is het wel een belangrijke scène: Bas Dormantique is seksueel
gefrustreerd, maar hij ontdekt dat seks zonder liefde van nul en gener waarde is. Hij
zegt ook ergens: “Het was alleen de variëteit in standjes die me boven het niveau
van de vlooien uittilde.” Omdat er geen liefde bij is. Daar stem ik zeer mee in, ik heb
die conclusie immers zelf bedacht. Als Nina spreekt over zuivere liefde wendt
Dormantique zich walgend af. Je mag het niet noemen, noemen is dodelijk.’
Bas Dormantique komt pas echt in beweging als hij in de krant een
geboorteadvertentie leest. Zijn jeugdliefde Nina heeft een zoon gekregen. Al zijn
hoop wordt de bodem ingeslagen en in een vlaag van razernij kiepert hij zijn gehele
inboedel het raam uit. Dormantique vlucht naar Marokko, maar het verleden blijft
hem vasthouden. ‘Hoewel het slecht afloopt, vind ik wel degelijk dat hem gelukt is
wat te veranderen. Hij heeft een breuk gemaakt door alles uit het raam te gooien.
Het belang is dát hij beweegt: “Alle leven begint met goede schoenen”. Het lukt hem
niet om het verleden af te schudden, maar dat kan ook niet. Je kunt nooit ontsnappen
aan jezelf, dat is de crux. Zelfs zijn inspanning om Nina te laten weten hoe hij in die
jaren zonder haar geleefd heeft, mislukt; al zijn brieven verwaaien in die woestijn.’
Wieringa fantaseert verder: ‘Ik vond dat heel grappig: ik zie zo voor me hoe een
Moor nootjes verpakt in zijn brieven. Misschien is het een beetje ruw allemaal. Maar
Dormantique is niet creatief genoeg om een wending te geven aan het verleden, wat
hem meer vrede des harten zou geven. In die zin was het toen heel autobiografisch.
Reizen lost geen donder op. Het laat je zeer diep in jezelf kijken en de banaliteit van
beweegredenen blootleggen, maar je kunt nooit ontsnappen aan jezelf.’
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‘Mijn werk is natuurlijk autobiografisch in zeer onherkenbare vorm. De kiem ligt
bij mij, de uitwerking hoort thuis in een roman; zo misvormd dat het niet meer erg
op mij lijkt. Ik vind het een prettige ontwikkeling dat mijn romans steeds minder
persoonlijk worden. Ik heb op mijn zestiende in een dagboekje geschreven dat ik
wel eens iets zou willen schrijven wat niets met mezelf te maken had, anders dan
mijn interesse ervoor. De ontsnappingsclausule zit in het laatste stukje van die zin:
behalve dan mijn interesse ervoor. Mijn interesse voor het onderwerp heeft met mij
te maken, maar niet met mijn autobiografie. Wanneer ik boeken lees van tijdgenoten
vind ik ze vaak té autobiografisch, dat kun je heel scherp merken. Ik ben steeds meer
voor boeken met een bepaalde afstand tot de schrijver zelf. In Dormantique's manco
heb ik op allerlei manieren de schijn van autobiografie proberen te vermijden: de
hoofdpersoon is een kleine man met een helm van haar, hij schrijft niet en ik kom
als het ware voor als aanstekerverkoper. Toch is het niet te vermijden, maar dat komt
ook door de omslag waarop een foto van mij is afgebeeld.’
‘Dormantique's manco is ongepolijster dan mijn nieuwe roman Amok, het is een
beetje mijn jongensboek, alle littekenweefsel van mijn ziel zit daarin. Een logboek.’
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Van Möring tot Nescio
Het manco van Dormantique doet sterk denken aan de kwaal waaraan Marcel Mörings
hoofdpersoon Mendel Adenauer in Mendels erfenis lijdt. Mendel kan niet vergeten,
‘Herinneren is mijn specialiteit’, en leeft voortdurend in het verleden, net als
Dormantique: ‘Want dat ik me alles herinner, dat is het manco van Dormantique.
Alles weet ik nog, vergis je niet!’. De beide hoofdpersonen worden door hun
buitengewone geheugen belemmerd hun heden in eigen hand te nemen. Dit probleem
overdenken zij allebei voor de wasmachine. In Mendels erfenis: ‘Bijna elke dag zit
ik voor die omgekeerde patrijspoort in de machine te kijken naar het rondtollende
wasgoed, ik ken alle programma's uit mijn hoofd, ik weet hoe voorzichtig hij fijn,
niet kleur echt heen en weer wiegt, hoe hij volstroomt en heel zacht zoemt als hij
water verwarmt voor hoofdwas 90 graden, zonder bio-inweek. Ik ken die machine
beter dan ik mijzelf ken.’ Dormantique komt door de machine zelfs tot inzicht: ‘Na
een tijdje realiseerde Bas zich dat hij al de hele tijd naar zichzelf keek; zichzelf zoals
weerspiegeld in de glazen conus van de wasmachine. Hij zat volkomen verstijfd,
terwijl de was rond zijn beeltenis cirkelde. Zijn meest lucide ingeving van jaren
kwam met een klap: alles was in beweging, alles draaide... en hij stond volkomen
stil.’
Hoewel Wieringa het werk van Möring goed kent en hem zelfs een geestverwant
noemt, is deze parallel volgens hem geheel aan het toeval toe te schrijven. Na lang
denken noemt hij Nescio als een van zijn echte literaire voorbeelden: ‘Ik voel mij
zeer verwant met zijn melancholie. De bibliotheekdienst schreef een aardig stukje
over Dormantique's manco: “Een zeer eigentijdse versie van Titaantjes.” Maar één
grapje heeft de schrijver van de recensie niet gezien, hoewel hij zich als Nescio-kenner
presenteert.’ Wieringa leest een scène voor waarin Dormantiques vriend Friedrich
na een zelfmoordpoging ondervraagd wordt door een psychiater: ‘“Gods doel,” zei
Friedrich nu iets luider, terwijl hij de afzonderlijke lijnen van de buizen boven zijn
hoofd volgde, “Gods doel is de doelloosheid... Maar het is voor geen mens weggelegd
dat bij voortduring te beseffen.” “Hoe bedoel je dat?” “Weet ik niet,” zei Friedrich,
terwijl hij zich omdraaide.’ Wieringa constateert: ‘Er zit toch een bronvermelding
in - “weet ik niet” is een ruwe vertaling van Nescio. Het stoort me dat die man dat
niet ziet. Daarom heb ik hem gebeld om het te vertellen. Eerst wilden ze zijn nummer
trouwens niet geven; ze dachten dat ik een bom ging gooien.’

‘Kill your darlings’
Het kostte Wieringa betrekkelijk weinig moeite om zijn eerste roman uitgegeven te
krijgen. ‘Samen met een vriend en mijn meisje en een pak papier onder de arm ben
ik op een mooie dag in maart zeven uitgeverijen langs geweest.’ Uitgeverij Singel
262 maakte weinig indruk. Een dame achter een glazen balie nam het pak van
Wieringa in ontvangst. Zij zou er zorg voor dragen dat het bij de professionele lezers
terecht zou komen. Thomas Rap en In de Knipscheer spraken meer tot de verbeelding.
‘Dit waren uitgeverijen zoals ik me voorstelde dat een uitgeverij eruit moest zien:
een zootje, ratelende faxen, boeken in dozen, rommelige mensen. Deze twee
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uitgeverijen wilden het boek dan ook hebben. Rap vroeg naar meer werk, Van
Erkelens van in de Knipscheer wilde het meteen uitgeven.’
Wieringa lijkt nog steeds enigszins verbaasd over zijn snelle succes. ‘Het ging
belachelijk eenvoudig. Ik heb gewoon geluk gehad. En dan te weten hoeveel smart
achter veel manuscripten schuilgaat. Ik kan het me intussen bijna niet meer
voorstellen, maar sommige mensen zijn hun hele leven bezig hun werk uitgegeven
te krijgen. Natuurlijk zijn er meesterwerken die door slordigheid of onkunde van de
redacteuren in de grote hoop verdwijnen. Maar wat het grootste deel betreft:
waarschijnlijk is het met de beste intenties geschreven en zijn ook de thema's identiek
aan die van meesterwerken, maar is het op een of andere manier klungelig
opgeschreven. Daarnaast is er vaak sprake van therapeutisch schrijfwerk; men schrijft
over persoonlijke problemen en besognes, maar weet daar geen afstand van te nemen.
Terwijl het juist de kunst is om het persoonlijke in een vorm te gieten die het voor
een grote groep mensen aantrekkelijk maakt.’
Het uitgeven ging ‘belachelijk eenvoudig’, maar bracht ook een zekere druk met
zich mee. ‘Na de publicatie van Dormantique's manco begon de strijd pas echt: dan
moet je leren schrijven.’ Vooral omdat Wieringa hogere eisen aan zijn eigen werk
stelde, ging het schrijven van Amok hem moeilijker af. ‘Ik heb het acht maanden na
het verschijnen van Dormantique's manco ingeleverd. Maar ik vond het niet goed.
Het was te vettig, te dik. Toen heb ik het tot vijftig pagina's teruggebracht en er een
heel nieuw
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boek overheen geschreven. Met pijn in het hart heb ik alle niet ter zake doende dingen
eruit gehaald. Ik ben er met de kaasschaaf overheen gegaan en heb voor het eerst
kennis gemaakt met de guillotine die “Kill your darlings” heet. Dat is iets heel ergs.
Alles wat je prachtig vindt, maar waarbij toch een heel geringe zeurende twijfel
aanwezig is; hele goede, bloemrijk opgeschreven stukken, het moest er allemaal uit.’
Het jeugdige en onbezonnen plezier waarmee hij Dormantique's manco schreef,
is verdwenen. ‘Schrijven wordt steeds meer een kwelling. Er komen meer en meer
verkeersborden bij wat ik schrijf. Het moet steeds magerder en soberder, zowel qua
taal als inhoud. Ik ben daar trouwens al vanaf mijn veertiende mee bezig. Ik haatte
wat ik schreef; het was totaal onleesbaar. Als ik een strijd heb, dan is dat mijn strijd:
steeds soberder schrijven. Zoals Jan Arends zei: “Niemand kan zo mager praten met
taal als ik”. Het schrijven is meer ambacht dan ik ooit had gedacht. Bij Dormantique's
manco heb ik gewoon gedaan wat ik leuk vond. Nu bedenk ik steeds meer regeltjes
omdat ik dat mooi vind, omdat ik ideeën heb over compositie, stijl en opbouw. Het
naïeve plezier om ongebreideld teksten op papier te zetten is voorbij. Maar het wordt
wel spannender om keer op keer de door jezelf gestelde eisen na te komen.’

Amok
De lezers die bekend zijn met Dormantique's manco worden op de eerste bladzijden
van Amok verrast door een knipoog van de schrijver; een typisch Wieringa-grapje.
Hoofdpersoon Leon Fischer is rouwtransporteur en moet in Marokko het stoffelijke
overschot van een landgenoot ophalen. Een man die gevonden was in het grensgebied
van Algerije en Marokko. Hoewel in Dormantique's manco niet duidelijk wordt of
Dormantique zijn tocht door de Marokkaanse woestijn overleeft, zal het voor veel
lezers een eenduidige aanwijzing zijn: hij is omgekomen. Voor Leon Fischer is het
slechts een geval op zich, een van de vele hummies, human remains, die hij voor zijn
werk ophaalt. ‘De hummies [...] die hij ophaalde uit van God verlaten oorden, waren
opgeblazen, doodgeschoten of neergestoken door terroristen, fundamentalisten en
ordinaire rovers. Ook verdronk er weleens een, maar verreweg de meesten bezweken
heel gewoon aan een hartinfarct. [...] De hum uit de woestijn was een onduidelijk
geval. De werkelijke oorzaak van zijn dood zou vermoedelijk nooit achterhaald
worden.’ Terug op kantoor handelt Fischer de zaak op routineuze wijze af: hij schrijft
een ambtelijk rapport waarin hij verslag doet van zijn wederwaardigheden in het
buitenland, en de zaak is gesloten.
Vanuit het gezichtspunt van een buitenstaander heeft Leon Fischer zijn leven
behoorlijk op orde. Hij heeft een vaste en goedbetaalde baan, een eigen huis en een
vriendin van grote schoonheid; een leven dat tot tevredenheid mag stemmen. Maar
het is juist dit regelmatige en onbezorgde leven dat in Fischer chronisch onbehagen
en onrust losmaakt. ‘De nondescripte idee van iets groters, iets hogers, mooiers en
beters hield hem uit zijn slaap.’ Nog een keer wil hij het ‘rauwe en juichende
levensgevoel’ door zich laten stromen. Nog één keer, want Fischer wordt bijna dertig.
En dit is dan ook zijn laatste mogelijkheid om ‘fast forward te gaan, om te leven als
een wijzer die trillend van de oversturing in het rode gebied stond. Negenentwintig
was daar nog net de leeftijd voor.’
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Wieringa over de verlangens van zijn hoofdpersoon: ‘Fischer is een oerconservatief.
Hij verdraagt geen veranderingen. Ook niet dat iemands leven er voor zijn dertigste
drastisch anders uit ziet dan wanneer hij eenmaal dertig is. Fischer kan niet accepteren
dat zijn wilde jongensjaren voorbij zijn. Het is te rustig, te bedaagd en te geëffend,
dat zit hem dwars. De stuwende kracht van die heftige verlangens verhindert hem
om op de bank te gaan zitten en zijn zegeningen te tellen. Maar al met al is het bij
hem wat minder dramatisch dan bij Bas Dormantique. Fischer is gewoner en
makkelijker voor te stellen, een verstandige knaap, die kan relativeren. Het is een
normale jongen, met een paar onaangenaam repeterende wens- en droombeelden in
zijn hoofd die hem niet toestaan gelukkig te worden.’
Fischer weet zijn leven inderdaad behoorlijk te verpesten met zijn
non-conformistische gedrag. ‘Ik denk weleens dat jij verloren bent’, merkt zijn
Antilliaanse schoonheid Zahira aan het begin van de roman terloops, maar niet zonder
werkelijkheidszin, op. De relatie met zijn vriendin staat al vanaf de eerste bladzijden
onder druk. Fischer kan zich niet overgeven aan een kneuterig burgerbestaan. ‘Het
hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar liefde gaat wel vaak samen met een burgerlijk
leven. Hartstocht is de tijd een zonde; liefde leidt vaak tot bankzitterij en
avontuurloosheid.’ Daarbij komt dat Fischer zich stoort aan de plotselinge religieuze
opwelling van Zahira. Net als in
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Dormantique's manco draagt in Amok de religie waardoor de vriendin van de
hoofdpersoon plotseling gefascineerd raakt in sterke mate bij aan het einde van de
relatie. Wieringa, enigszins verrast door deze parallel: ‘Ik denk dat het te maken
heeft met de angst van Dormantique en Fischer om de ander te verliezen in
ongrijpbaarheden. Een God is volslagen ongrijpbaar, daar kun je iemand niet op
pakken. Het is nu eenmaal een overtuiging, volslagen onaantastbaar. Een minnaar
kun je aftuigen, God niet. Het is een wezenlijke angst iemand daaraan te verliezen.’
Voor Nina en Zahira is religie zeer belangrijk en daardoor lijken zij sterker in het
leven te staan. ‘Het is het regulerende aspect van religie. Ik ben vaak onder de indruk
van mensen die een geloof belijden. Daar word ik heel jaloers van. Nina en Zahira
zijn tamelijk stabiele meisjes die uiteindelijk toch hun eigen weg gaan. Dat zie ik
verdomme zo vaak terug bij mannen en vrouwen. Vrouwen zijn uiteindelijk veel
sterker dan mannen. Zij hebben een zelf oprichtend vermogen dat ongelooflijk is.
Mannen zijn in veel gevallen zeikerds, zwijmelaars, navelstaarders. Ze doen dingen
vier keer fout, terwijl vrouwen veel minder wezenlijke fouten maken. Wat ik
beangstigend vaak waarneem is dat mannen telkens met hun stompe kop tegen
dezelfde rotsen oplopen. Ik ontzeg vrouwen geen twijfel of het vermogen om fouten
te maken, maar ze maken ze minder vaak en leren sneller. Terwijl ik op mijn dertigste
nog steeds dezelfde dingen fout doe als op mijn zestiende.’
Fischer heeft voortdurend het idee dat hij moet kiezen tussen een grenzeloos
non-conformisme, zoals zijn vriend Adriaan Kroon leeft, of een saai burgerbestaan
met zijn vriendin. ‘Eigenlijk is Fischer’, aldus zijn schepper, ‘noch burgerman, noch
een totale non-conformist, maar hij kan niet middelen. Als hij op de bank zit begint
het te knagen, maar als hij eenmaal de grote vrijheid heeft, snakt hij weer naar de
kleine dingetjes die hij met Zahira had. Het moet bij hem A of Z zijn, en niets
daartussen. Deze levenshouding leidt tot verschillende keuzen die elkaar tegenspreken.
Het dilemma van Fischer is dat hij het leven niet accepteert zoals het is: grijsheid en
compromis.’ Wieringa mijmerend: ‘Het is eigenlijk wel raar om hierover te praten:
ik heb tijdens het schrijven dermate gepsychologiseerd om beweegredenen duidelijk
te maken, dat het moeilijk is om dat nu als een metaprofessor nog eens over te doen.
Praten over bedenksels en hersenspinsels alsof het werkelijk gebeurd is.’

Structuur en wetenschap
Net als in Dormantique's manco lopen in Amok verschillende verhaallijnen door
elkaar. Samen met de stijl draagt dit bij aan het speelse karakter van Wieringa's
romans. Voor analytische geesten valt er nogal wat aan te merken op eenheid en
structuur. Voor Wieringa zijn dit aspecten van ondergeschikt belang. Grapjes,
perspectiefwisselingen en ontspoorde verhaallijnen: het kan allemaal in zijn literaire
wereld. Het hangt waarschijnlijk samen met zijn felle kritiek op de studie Nederlands.
‘Ooit heb ik een paar colleges Nederlands gevolgd en daar werden een paar boeken
die mijn sympathie hadden volstrekt verneukt, en dat binnen een half uur tijd. Het
is een standaardkritiek van schrijvers op neerlandici, maar het was echt zo. Ik vind
het eigenaardig dat je kunt studeren in de literatuurwetenschap en dat literatuur
geanalyseerd kan worden. Op school moesten we eens een gedicht van Lucebert
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analyseren. Iedereen had een andere verklaring bedacht, en vervolgens zei de docent:
“Ja dat is allemaal heel mooi, maar eigenlijk bedoelde hij...” En dat is de noodzakelijk
te vervullen voorwaarde bij de studie Nederlands.
Ik begrijp het niet, waarom zou je een boek zo willen lezen? Waarom ga je niet
gewoon zitten en laat je een boek over je heen komen? De wetenschapper wil gewoon
in de keuken kijken. Dan wil je beredeneren waarom je iets goed of slecht vindt. Als
je gaat beredeneren waarom je iets mooi vindt of iets je aangrijpt dan raakt het
aanvankelijke plezier er toch af? Ik laat me liever verrassen door een feestelijk
opgetuigde tafel met heerlijke gerechten. Ik heb niet de behoefte om te bekijken hoe
ze dat in elkaar gepleurd hebben want dan weet ik dat er waarschijnlijk schaamharen
en kakkerlakken inzitten. Dat wil ik niet weten. Ik laat me graag zand in de ogen
strooien. Ik zie een heleboel films waarvan de structuur vermoedelijk niet in orde is,
maar toch ga ik met een heel tevreden gevoel de bioscoop uit. Dat heb ik ook met
boeken: soms knarst het, liggen de rails net iets te hoekig op elkaar. Ik laat me liever
verblinden en meeslepen dan dat ik analyserend iets tot me neem. Bij Boeli van
Leeuwen loop het vaak niet soepel, het knarst, dan krijg je overigens wel een kijkje
in de keuken. Dat vind ik grappig en dan lees ik door; ik verbind er geen oordeel
aan. Van Leeuwen raakt aan de kern van beweegredenen. Hij kan over Curaçao
schrijven als een fantastisch krakkemikkig circus. Dat klopt zo verschrikkelijk erg
dat je er ontroerd van raakt. Ontroering, dat is het, in
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hoofdletters. Dat maakt of breekt alles. Hoe het dan verder geschreven is dondert
me niks meer. Ik ben een emotionele consument. Maar ook de stijl is natuurlijk een
argument. Ik vreet alles als het goed verteld is. Het verhaal maakt me niet zoveel uit
mits het maar goed is opgeschreven. De meest prachtige verhalen worden verpest
door een beroerde stijl. Terwijl ik een klote verhaal dat fantastisch is opgeschreven
altijd zal uitlezen. Andersom niet: structuur zegt me veel minder.’
Toch heeft Wieringa vijf jaar op de universiteit doorgebracht. ‘Ik ben naar de
universiteit gegaan om analytisch te leren denken. Ze hebben me altijd verteld dat
ik voor galg en rad geboren was, dus toen ben ik naar de universiteit gegaan om dat
tegen te spreken. Dat is gelukt. Mijn hele leven is het bestrijden van vooroordelen.
Dat was ook mijn strijd binnen de universiteit; mezelf een zekere vrijheid van stijl
permitteren die niet bij het historisch métier hoorde. Dan schreef ik een stuk over de
onaangename schroeilucht die geen enkele historicus bij zich wil dragen, over de
licht fascistoide tendens ergens in. De docent schreef daarbij: ‘Je dreigt soms vlot te
gaan schrijven, maar dan verlies je direct de distantie tot de materie’. Dat gebeurde
een paar keer, en toen wist ik zeker dat ik daar niet thuishoorde. Nu is zo'n stijl
overigens waanzinnig hip. Simon Schama is ermee begonnen. Ik kan me niet
voorstellen hoe je anders geschiedenis moet bedrijven. Historici hebben nooit willen
zien dat juist in hun vak alles zo persoonlijk is. Door academisch taalgebruik hebben
ze dat willen verhullen, en het werkt niet. Het is veel beter om het op persoonlijke
titel te doen, dan krijg je meeslepende geschiedenissen. Als je mensen wilt interesseren
voor geschiedenis, dan is dat de manier. Eén docent maakte me ooit blij. Hij schreef
achterop een stuk: ‘Stijl goed, je hebt talent.’ Ik kan niet anders schrijven dan ik doe,
ik kan me niets onnatuurlijks aanleren, ik kan niet wetenschappelijk schrijven. Ik
had het op mijn eigen manier gedaan en die man vond het goed. Ik vond dat
fantastisch: het is dus wel mogelijk om in dit vak iets te schrijven op een persoonlijke
manier. Geschiedenis moet meeslepend zijn.’

Derde boek?
‘Nu ben ik bezig aan mijn derde boek en dat vereist het een en ander aan historisch
onderzoek. Het heeft nog minder met mezelf te maken. Als ik zeventig word, schrijf
ik wel weer een boek over mezelf.’ Wieringa wil deze roman op een andere manier
laten verschijnen dan zijn eerste twee boeken. Hoewel hij Amok sinds het verschijnen
niet meer heeft gelezen - ‘daarvoor is het nog te vers’ - heeft hij zich ernstig gestoord
aan een paar dingen: ‘Er is gerotzooid in het manuscript. Er zijn dingen ingeslopen
die niet in mijn eigen document stonden. Mijn volgende boek wil ik dan ook in eigen
beheer uitgeven. Ik laat driehonderd exemplaren drukken voor mensen die echt
geïnteresseerd zijn. Het moet een mooie, bijzondere uitgave worden. Ik heb daartoe
besloten omdat ik alles in de hand wil houden. Alle fouten moeten aan mijzelf te
wijten zijn.’
Aan het slot van het gesprek komt Wieringa nog even terug op de literaire kritiek.
Ook voor Amok verwacht hij weinig waardering. Zit het hem hoger dan hij wil
toegeven? ‘Toen ik mijn eerste boek ging schrijven heb ik jarenlang alles gelezen
wat los en vast zit over literatuur: elke bijlage, zelfs in Hervormd Nederland. Maar
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dat zaait uiteindelijk zoveel gif: elke keer hoop je dat je naam genoemd wordt, of je
nu gepubliceerd hebt of niet. En elke keer denk je: ‘Het klopt niet. Het is
onrechtvaardig dat ik daar niet sta.’ Het is bevrijdend om dat niet meer te doen. Ik
stel me niet meer op de hoogte van wat daar allemaal staat en dat geeft een enorme
rust. De literaire wereld, met al die publicaties, is enorm frustrerend. Er verschijnt
zoveel. Hoe moet je daar ooit een plaats in zien te vinden? Hofland noemde de literaire
wereld ooit een ‘lemmingengetto’. Het heeft inderdaad met strijd te maken. Vroeger
gedroeg ik me als een lemming: ik beet alles wat in de buurt kwam. Maar als je dat
niet meer doet, valt er een last van je af. Het is prettig om niet meer te lezen wat de
mensen er van vinden. Bovendien, laat ze maar roepen en schelden: ik schrijf rustig
door.’
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recensies
Oek de Jong, Een man die in de toekomst springt. Meulenhoff, 1997. f
39,90.

A complete futile being
Tussen 1983 en 1986 voerden Oek de Jong en Frans Kellendonk gesprekken over
een nieuw op te richten tweemanstijdschrift. In De Jacobsladder, want zo moest het
blad gaan heten, wilden ze het falen van de eigen tijd blootleggen en vrijuit nadenken
over de ontwikkeling van een nieuw wereldbeeld. Afgesproken werd dat ze zich
zouden beperken tot de persoonlijke literaire vormen: dagboek, brief of essay. Hoewel
er gewerkt werd aan een eerste nummer over transcendentie, kwam het tijdschrift
nooit van de grond. Rond 1985 werkten beide auteurs aan een nieuwe roman.
Bovendien namen een jaar later de krachten van Kellendonk zienderogen af. De
Jacobsladder bleef een droom van twee jonge schrijvers.
In zijn essaybundel Een man die in de toekomst springt (1997) heeft Oek de Jong
twee essays over Kellendonk opgenomen. Hieruit blijkt hoezeer De Jong en
Kellendonk met elkaar verwant waren. Vooral de gemeenschappelijke achtergrond
blijkt bepalend om grip te krijgen op hun manier van denken. Beide auteurs zijn
kinderen van de jaren vijftig: ze groeiden op in een kleinburgerlijk, provinciaal en
godsdienstig milieu. Ze werden opgevoed in een wereld die nog sterk op de
vooroorlogse leek; een overzichtelijke wereld met vaste normen en waarden, waarin
een levensbeschouwing een ogenschijnlijke eenheid schiep. Kellendonk werd
katholiek opgevoed, bezocht regelmatig de mis en verbleef als puber op een internaat.
De Jong kreeg een degelijke hervormde opvoeding en schaarde zich wekelijks onder
het gehoor van een Dokkumse predikant.
Die harmonieuze wereld uit hun jeugd verdween in de jaren zestig als sneeuw
voor de zon. Kellendonk en De Jong namen afstand van het ouderlijk milieu en
probeerden zich los te maken van hun kerkelijke godsdienstigheid. Dat bleek niet
eenvoudig; het bestaan zonder godsdienstig vangnet in de kille en materialistische
jaren zeventig en tachtig viel de auteurs zwaar. Een van de belangrijkste
overeenkomsten in hun denken was dan ook, schrijft De Jong, hun preoccupatie met
religie en wereldbeelden. In de jaren tachtig, toen het denken over religie in
intellectuele kringen not done was, probeerden zij dit onderwerp opnieuw te
benaderen. Beide auteurs zochten naar een nieuw wereldbeeld in een onttoverde
wereld. Zij verkozen hiertoe een intellectuele route. ‘Beiden hadden we de neiging
om het spoor terug te volgen en na te gaan hoe een aantal oude wereldbeelden
(klassiek, christelijk, romantisch) in elkaar zat en hoe het moderne (gekenmerkt door
empirisme, rationalisme en materialisme) zich had ontwikkeld.’
In ‘Dronken van taal’ laat De Jong zien dat Kellendonk uiteindelijk toch een andere
weg insloeg. Kellendonk zocht daadwerkelijk naar een vorm van geloof. Hij wilde
geloven in iets wat hij als theorie had doorzien en door zijn twijfel was ondermijnd,
maar hem toch de enige manier leek om de leegte die de onttovering van de wereld
had achtergelaten op te vullen. Uiteindelijk komt hij uit bij een soort ironische vorm
van geloof, dat hij ‘oprecht veinzen’ noemt. De Jong noemt deze intellectuele
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constructie een ‘wangedrocht van een theorie’ en een ‘zich in bochten wringen’,
want geloven in een verzinsel vindt hij onzin: wat is dan nog het verschil tussen
religie en literatuur? De religieuze houding van Kellendonk is volgens hem dan ook
vooral een literaire. Zijn stijl was zijn ware religie. Voor Kellendonk lijkt de stijl
‘een vervanging te zijn van de magische taal van zijn jeugd, waarin hemel en aarde,
het tijdelijke en het eeuwige, God en mens met elkaar verbonden waren in een weefsel
van metaforen. En om de verbindende kracht van zijn stijl tot een extatisch maximum
op te voeren heeft hij er tenslotte de religieuze taal van zijn kinderjaren kunstig in
opgenomen.’
De Jong beschouwt zijn eigen zoektocht als een vorm van archeologie. Hij zocht
geen nieuwe vorm van geloof: ‘ik wilde de
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raadseltaal van mijn jeugd begrijpen, de taal van de religieuze cultuur, en langzaam
maar zeker werd me duidelijk dat ik eenvoudigweg hield van bepaalde ideeën, beelden
en symbolen die tot het domein van de religie behoren.’ Maar daar ging een lange
weg aan vooraf: de afkeer van zijn calvinistische opvoeding maakte een direct contact
met het christendom in eerste instantie onmogelijk. Hij las empiristen en rationalisten
en verdiepte zich in Plato. Pas toen hij de Indische wijsbegeerte ontdekte, ontstond
zijn belangstelling voor het religieuze wereldbeeld. In de boeddhistische teksten
vond hij een vorm van religie waarin bepaalde elementen die hem bij het christelijk
geloof zo hadden tegengestaan, ontbraken: de zonde, de lichaamshaat, God, hel en
de nadruk op het menselijk lijden. Religie bleek niet alleen een bron van zorg, maar
ook een bron van genot en geluk te kunnen zijn. Uiteindelijk kwam hij langs deze
omweg weer in contact met het christendom. In het hesychiasme, een monnikscultuur
die omstreeks 400 na Christus bloeide, ontdekte hij waardevolle en inspirerende
aspecten van de christelijke cultuur.
De Jongs zoektocht naar wereldbeelden uit het verleden leverde enkele boeiende
essays op. Zoals Kellendonk Joost van den Vondel onder het stof vandaan haalde
om zijn wereldbeeld aan op te hangen, werd De Jongs aandacht getrokken door twee
andere zeventiende-eeuwers: de schilders Caravaggio en Vermeer. In heldere taal
weet De Jong de beelden van de schilderijen die zo'n indruk op hem gemaakt hebben
krachtig op te roepen. Caravaggio viel in zijn tijd op door de directe en realistische
presentatie van taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament. De Jong bespreekt in
‘De opwekking van Lazarus’ de vergankelijksheidsgedachte en de hang naar
gewelddadigheid die uit zijn schilderijen spreekt. Hij verklaart Caravaggio's fixatie
op dood en geweld uit een vorm van isolatie, een verstoken zijn van God en liefde.
In ‘De vinger Gods in de anatomie van een luis’ beweert de Jong dat ook Vermeers
absolute keuze voor de schoonheid - zuiverheid, eenvoud en helderheid verkoos deze
schilder boven dood, lijden, en chaos - getuigt van zijn diepgewortelde angst voor
verval en vergankelijkheid.
Het melkmeisje laat volgens De Jong zien dat Vermeer een diepzinnig man was
die oog had voor het bijzondere van het alledaagse. De keukenmeid verkeert in een
toestand van rust en vrijheid door de belangeloze aandacht waarmee ze haar werk
verricht. Het doet hem denken aan de verzen van Bhagavad Gita. De god Krishna
zegt daarin onder meer: ‘The man who in his work finds silence and who sees that
silence is work, this man in truth sees the light and in all his works finds peace.’ Om
de mystiek van het alledaagse die het melkmeisje in de ogen van De Jong uitbeeldt
gaat het in ‘Niet-handelen, niet-weten’, een essay dat oorspronkelijk bedoeld was
als bijdrage aan het eerste nummer van De Ja cobsladder en dat we evenzeer als een
uitvloeisel van De Jongs zoektocht kunnen beschouwen.
We zouden ‘Niet-handelen, niet-weten’ een korte inleiding op de mystiek kunnen
noemen. De Jong definieert mystiek als ‘de wetenschap van de belangeloosheid het belangeloze dat de essentie is van elke scheppende activiteit, het “om niet” zich
gevende’. Die belangeloosheid kan noodgedwongen ontstaan, als een berusting na
de slagen die het noodlot heeft toegebracht, maar ook door een ontwikkeling in het
denken. De Jong onderscheidt het ‘niet-handelen’ en het ‘niet-weten’. Bij het
‘niet-handelen’ geeft men zich over aan de woelingen van het leven. Men bereikt
dus een staat van vrijheid door zich neer te leggen bij de onderworpenheid. Het
‘niet-weten’ kan men het best vergelijken met het onbewuste: ‘De onbewustheid
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waaruit in het dagelijks leven die gebaren en woorden voortkomen die de waarheid
aan het licht brengen, die onder mensen een gevoel van waarheid doen ontstaan en
meteen inzicht en meteen liefde.’ Zo komt De Jong tot de mystiek van alledag. Het
blijft echter de vraag of we bij het ‘niet-weten’, als men dat met het onbewuste
vergelijkt, van een ‘methode’ kan spreken.
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God heeft, zeker na zijn calvinistische jeugd, bij de Jong definitief afgedaan. Ook
de mystiek beschouwt hij niet als een vorm van geloof, maar van ervaring. De bron
van de mystieke ervaring is niet God of een bovennatuurlijke extase, maar ‘het
onbewuste’. Met deze areligieuze opvattingen distantieerde hij zich definitief van
de wereld van zijn ouders en voorouders. Maar die verwijdering ging niet zonder
slag of stoot. Al snel bleek dat de calvinistische opvoeding dieper zat dan hij dacht
en het de nodige moeite en jaren kostte om zich daarvan los te maken. Dat hij op
zijn tweeëntwintigste beweerde het verleden van zich afgeschud te hebben, bleek
zeer naïef. Het gold slechts de uiterlijke kenmerken van het geloof. Het duurde een
kleine twintig jaar voordat hij zich daadwerkelijk van die oude wereld had losgemaakt.
In de waardering van het calvinistische verleden doen de essays van De Jong mij
denken aan het werk van Jan Wolkers, het orakel van Texel, die op jonge leeftijd
zijn ouderlijk milieu de rug toekeerde, maar die wereld in zijn geschriften toch nooit
los heeft kunnen laten. Misschien valt er wel wat voor de volgende hypothese van
De Jong te zeggen: ‘Als er van geslacht op geslacht door erfelijkheid
lichaamskenmerken, karaktereigenschappen, ziektes en begaafdheden worden
doorgegeven, zou er dan ook niet iets van dat alles doordringende geloof - een
houding, een geneigdheid - worden doorgegeven? Natuurlijk gebeurt dat, en er zijn
wel drie generaties voor nodig om het uit te wissen.’ Bij De Jong zien we dezelfde
spanning tussen afwijzing van en betrokkenheid bij die oude fatsoenlijke wereld uit
zijn jeugd als bij Wolkers. Er zijn herinneringen aan de strenge en saaie levensstijl,
de kerkgang en catechisatie, aan de periode van verzet tegen het geloof, maar ook
aan de veiligheid en overzichtelijkheid van die wereld en natuurlijk aan de
verpletterende en onuitwisbare indruk die de bijbelverhalen hebben achtergelaten.
Helaas weet De Jong er niet zo geestdriftig en beeldend over te schrijven als Wolkers
in bijvoorbeeld Tarzan in Arles (1991).
Terug naar Oegstgeest (1965) van Jan Wolkers is een van de eerste romans waarin
heel duidelijk de breuk tussen de verzuilde, protestantse vooroorlogse wereld en de
moderne jaren zestig naar voren komt. Door de hoofdstukken afwisselend in het
heden en verleden te laten spelen heeft Wolkers die spanning nog eens versterkt.
Recentelijk hebben Wilbert Smulders en Frans Ruiter in hun cultuurhistorische studie
Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 (1996) aangetoond dat deze breuk
een overheersende rol speelt in de moderne Nederlandse literatuur. Zij noemen onder
andere de auteurs rondom het tijdschrift Revisor, onder wie Kellendonk, De Jong en
Van der Heijden: ‘Deze literatuur weerspiegelt niet alleen hét grote culturele drama
van het Nederland uit de tweede helft van de twintigste eeuw (de drempels van
verzuiling en ontzuiling), ze heeft bovendien in belangrijke mate het beeld bepaald
dat van dat drama in de cultuur heeft postgevat.’
De spanning tussen verzuilde jeugd en ontzuild heden speelt ook in de essays van
De Jong een belangrijke rol. Waarschijnlijk was er niet zo'n groot verschil tussen
een protestantse opvoeding in de jaren dertig, zoals Wolkers die genoot, en een in
de jaren vijftig. Waarmee nog eens wordt bevestigd dat niet met de Tweede
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Wereldoorlog, maar met de culturele transformatie in de jaren zestig de belangrijkste
cesuur in de Nederlandse geschiedenis van de twintigste eeuw heeft plaatsgevonden.
In de essays van De Jong maken we de tocht mee van een auteur die op zoek is naar
een nieuw wereldbeeld in een van God en gebod bevrijde wereld, een wereld zonder
puriteinse regels, maar ook één zonder eenheid en houvast.
Zijn zoektocht levert hem uiteindelijk niet, zoals Kellendonk, een nieuw geloof
op. Diens ‘oprecht veinzen’ keurt hij ten principale af. Maar, luidt dan de vraag, hoe
vult De Jong de leegte die in de jaren zestig met het verdwijnen van de godsdienstige
samenleving ontstaat? Het opstel ‘Een man die in de toekomst springt’ over Paul
van Ostaijen biedt hierover uitsluitsel. Op jonge leeftijd werd De Jong getroffen door
Bezette stad, vooral omdat deze poëzie zo modern was: Van Ostaijen brak met de
oude poëtische vormen, maar ook met de traditionele moraal en kleinburgerlijkheid
van zijn tijd. Daarnaast maakte De Jong in deze bundel voor het eerst kennis met de
levenshouding die volgens hem in de twintigste eeuw overheerst: het nihilisme. ‘Het
was mijn kennismaking met de intellectuele cultuur van deze eeuw, met de geest
ervan, de crux: radicale twijfel. [...] Het nihilisme, en met name dan de ondergang
van het metafysische, de verdwijning van een bovennatuurlijke macht die de wereld
‘redt’, was voor Van Ostaijen een belangrijk thema, in Bezette Stad, maar ook in Het
Sienjaal en De feesten van Angst en Pijn.’
De typografie van Bezette Stad verbeeldt volgens De Jong het levensgevoel van
de dichter in die tijd en het onderwerp van de gedichten, ‘De ineenstorting van de
traditionele waarden’, maar toont tegelijkertijd het enig mogelijke antwoord op de
teloorgang van de oude wereld en het metafysisch denken, namelijk ‘een dansende,
met alle wetten spottende vitaliteit’. In een cultuur die beheerst wordt door het
nihilisme kan men de krachten alleen uit het leven zelf halen. Elders constateert De
Jong bij Francis Bacon een vergelijkbare houding. ‘Bacon stelt: “I think man now
realizes that he is an accident, that he's a complete futile being, that he has to play
out the game without reason.” Het lichaam en zijn overlevingsdrang - meer is er niet.
Maar deze kaalslag is vitaal.’
In een tijd waarin het nihilisme overheerst, zijn autoritaire geloofssystemen volgens
De Jong onmogelijk. Een nietsontziende vitaliteit of misschien toch een mystieke
belangeloosheid - daarover is hij niet geheel duidelijk - lijken voor hem de enig
mogelijke opties in een onttoverde wereld. De schriftelijke neerslag van zijn zoektocht
geeft aan de zo uiteenlopende opstellen in Een man die in de toekomst springt een
opvallende eenheid. Naast de genoemde essays over Kellendonk, Vermeer, Gorter,
Van Ostaijen, mystiek en Caravaggio, nam De Jong even interessante stukken op
over Herman Gorter, Caspar David Friedrich en F.C. Terborgh. De Jong wist mij
met zijn speelse en helder geschreven stukken keer op keer te boeien, vooral ook
omdat hij een goed verteller is. Misschien moeten we de twee korte reisverhalen
waarmee de bundel opent wel beschouwen als de eerste vingeroefeningen voor nieuw
verhalend werk. Ik mag het hopen.
Pieter Jeroense
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Dick van Galen Last and Rolf Wolfswinkel, Anne Frank and After.
Dutch Holocaust Literature in Historica/ Perspective. Amsterdam
University Press, 1996. f 29,50 (paperback) / f 69,50 (hardback).

Statistieken bloeden niet
Min of meer toevallig is Anne Frank het gezicht geworden van de zes miljoen
slachtoffers van de Holocaust. Haar boek is de grootste wereldwijde bestseller - op
de bijbel na. Een boek waarin de Nederlandse Holocaustliteratuur en -geschiedenis
centraal staan, ontkomt er dus niet aan Anne Frank als uitgangspunt te nemen. En
terecht, want behalve dat Annes verhaal zoveel mensen aanspreekt, komt zo ook de
vraag aan bod of haar geschiedenis inderdaad representatief is voor hetgeen er met
de Nederlandse joden in die tijd gebeurd is.
Misschien denkt u: hoezo?, ik weet heus wel dat slechts een zeer klein percentage
van de vervolgden een onderduikadres vond, en dat hiervan slechts tweederde de
oorlog overleefde, ongeveer 16000 mensen. Maar dan weet u al veel. In het buitenland,
met name in Israël, bestaan buitensporige mythen over het Nederlandse volk: met
heldhaftig optreden zou het zijn joodse medelanders hebben weten te redden uit de
klauwen van de nazi's. Toen koningin Beatrix ruim twee jaar geleden Israël bezocht,
voelden verschillende voormalige Nederlanders aldaar de bui weer hangen en stuurden
president en parlement het verzoek om alsjeblieft niet weer te gaan overdrijven. De
waarheid is immers dat ruim tachtig procent van de Nederlandsjoodse bevolking
vermoord is - veel meer dan waar ook in West-Europa. In haar toespraak tot het
Israëlische parlement onderstreepte Beatrix dan ook dat Nederland niet alleen het
land is waar Anne Frank gastvrij werd opgenomen en kon onderduiken. Het is ook
het land waar zij verraden werd en waarvandaan zij op transport werd gesteld.
Anne Frank and After biedt een zeer heldere kijk op de Nederlandse geschiedenis.
In het eerste hoofdstuk beschrijven de auteurs de geschiedenis van de joden in
Nederland, van de welvarende en tolerante zeventiende-eeuwse republiek tot de
opkomst van het nazisme in Duitsland, waardoor vele Duitse joden hun toevlucht
zochten tot het verzuilde Nederland. In de vijf hoofdstukken die dan volgen worden
de maatregelen die de joden langzaam uitsluiten van de maatschappij, en vervolgens
van het leven, minutieus beschreven. Ieder hoofdstuk besluit met een korte
beschrijving van het leven van de familie Frank in deze periode. Niet alleen is er
aandacht voor de slachtoffers, ook de daders en de omstanders komen in beeld. Met
deze drie groepen als uitgangspunt wordt de belangrijkste naoorlogse vraag bekeken:
hoe heeft een catastrofe van dergelijke omvang plaats kunnen vinden? Hoewel onder
de Nederlandse joden onevenredig veel slachtoffers vielen, heeft Nederland in de
beeldvorming lang profijt gehad van zijn tolerante traditie. Volgens Wolfswinkel en
Van Galen Last was deze vooral ontstaan uit zeventiende-eeuwse handelsbelangen.
Meer pragmatiek dan principe dus. Dergelijke mythes worden in dit boek genadeloos
doorgeprikt wanneer het passieve gedrag van de gemiddelde Nederlander in de
periode 1940-1945 aan de orde komt. Men dacht aan eigen huis en haard en ondernam
niets. ‘[...] nee nooit was in Nederland het verantwoordelijkheidsgevoel jegens het
gezin groter dan in de bezettingstijd’, schreef verzetsstrijder Van Randwijk sarcastisch.
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Maar ook de uitzondering wordt beschreven: de enkeling die onbaatzuchtig grote
risico's neemt om andere mensen te redden.
Het Engelstalige Anne Frank and After is in eerste instantie bedoeld voor de
buitenlandse markt, voor degenen die de Nederlandse geschiedenis niet goed kennen
en kennis willen maken met de Nederlandse literatuur die tijdens en over deze periode
is geschreven. In het voorwoord vertellen de auteurs dat zij er bewust voor hebben
gekozen de geschiedenis van de Shoah te vertellen op basis van persoonlijke
getuigenissen. Van het microniveau van een verhaal schakelen zij
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over via een tussenniveau - de geschiedenis van de Nederlandse joden - naar het
macroniveau van de Holocaust. Deze stap rechtvaardigen zij door te stellen dat de
Shoah te groot is om in zijn geheel te bevatten: ‘Statistics don't bleed’. In de woorden
van Arthur Koestler: ‘Seventeen is a figure which I know intimately like a friend;
fifty billions is just a sound.’ Van Galen Last en Wolfswinkel willen de individuele
stemmen uit de literatuur integreren in de geschiedenis van de anti-joodse maatregelen
van de nazi's. Zij kozen bij voorkeur voor ego-documenten uit de tijd zelf, maar ook
romans en novellen die veel later zijn geschreven, wanneer deze iets speciaals
toevoegen door zeer heldere observaties of als zij een bijzondere verwoording
bevatten. Tegelijkertijd willen de auteurs vooral vertaalde teksten behandelen, zodat
de geïnteresseerde zelf verder kan lezen. Wanneer dan ook nog niet-Nederlandse
teksten aan bod blijken te komen - Primo Levi, Menachem Arnoni - is het genoemde
eerste criterium, ego-documenten uit de oorlog zelf, op zijn allerverst uitgerekt. Maar
dat is op zich niet erg: iedere tekst die bijdraagt tot een helderder licht op de Shoah
is wat mij betreft welkom.
Een verhaal uit de literatuur kan de werkelijkheid van de geschiedenis
verduidelijken, in het gevoelsleven van de lezer laten doordringen, maar ook
vertekenen. De verhouding tussen feit en fictie is bij deze aanpak een groot probleem,
waar de auteurs zonder veel moeite overheen lijken te stappen: ‘In the face of the
catastrophe, the traditional differente between fiction and non-fiction did not seem
as relevant as is sometimes maintained. Who can draw the line between autobiography
and fiction in the novels of, for instance, Marga Minco? Who can decide whether
the memoirs of Durlacher and Oberski, written after more than 30 years, are thruthful
or biased? The facts of the Holocaust are sufficiently known, but in order to get
beyond the mere facts, fiction might be of considerable assistance.’ Binnen de genres
van de literatuur heeft een schrijver de vrijheid iets toe te voegen wat zo zou kunnen
zijn gebeurd en is het inderdaad van ondergeschikt belang of iets autobiografisch of
fictioneel is; geschiedenis is weer een heel ander verhaal. Om hun beschrijving van
de misère van Westerbork aan kracht bij te zetten, citeren de auteurs uit Pressers
novelle De nacht der Girondijnen: ‘[Ik heb] een man [gezien] die zich de ogen uitstak,
vlak voor me, terwijl drie passen van mij vandaan een ander van vreugde zat te
snikken. Ik heb dat gezien, zelf gezien, vele nachten van verdoemenis. IK HEB DAT
GEZIEN.’ Het lijkt misschien weinig risicovol de historicus Jacques Presser aan te
halen, maar schijn bedriegt. In een gesprek met literatuurwetenschapper S. Dresden
zei Presser juist over deze passage dat hij ‘een klein Oedipus-element’ gewenst achtte
en dat daarom deze ‘werkelijkheid’ door hem is gefantaseerd. Hier gaan Van Galen
Last en Wolfswinkel voorbij aan de feiten met behulp van fictie.
Anne Frank and After is een geschiedenisboek waarin literatuur als
illustratiemateriaal dient. ‘Bare facts, horrific though they are, are meaningless unless
they are given significance by personal testimony.’ Inderdaad, statistieken bloeden
niet en bestaan uit getallen die een mens niet kan bevatten, maar het blijft de
geschiedenis die de basis van dit boek vormt. Hoewel de auteurs volhouden dat
persoonlijke getuigenissen aan de basis van hun boek liggen, overtuigen zij niet.
Zeker niet wanneer zij van Primo Levi zowel The Truce als The Respite aanhalen
zonder in de gaten te hebben dat het om twee verschillende vertalingen van hetzelfde
boek, La tregua, gaat. Literatuur kan de geschiedenis verduidelijken, maar dat is een
proces dat voor iedere lezer anders zal zijn. Je kunt de twee disciplines niet zo maar
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aan elkaar gelijk stellen. Niettemin is Anne Frank and After een boeiend boek dat
vraagt om nadenken, stellingname en meer onderzoek. Want literatuur en geschiedenis
staan zeker niet los van elkaar.
Karin Smeets
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Elisabeth Keesing, Hoe ruim een kooi ook is - leven en lot van Kartini
en haar werk. Querido, 1996. f 35,-

Het meisje Kartini
In 1911 publiceert J.H. Abendanon Door duisternis tot licht, een selectie uit de
brieven van een Javaanse jonge vrouw, die zeven jaar eerder overleden was: Kartini,
de dochter van de regent van Japara. In 1900 had Abendanon, toen directeur van
onderwijs op Java, met zijn vrouw een bezoek gebracht aan het verre Japara, om
Kartini en haar zussen te ontmoeten. Abendanon was een voorvechter van beter
onderwijs voor de inlandse kinderen, jongens èn meisjes, en hij zocht medestanders
voor dit streven. Uit de ontmoeting ontstond een correspondentie, die de basis heeft
gevormd voor het boek dat in die tijd grote indruk in binnen- en buitenland maakte.
Kartini werd in deze periode door de ‘ethische richting’, waartoe de Abendanons
behoorden, gezien als een symbool voor hun humane koloniale politiek. Zij
belichaamde de ideale samenwerking tussen de Nederlanders en de inlanders, die
samen het mooie Insulinde tot ontwikkeling zouden brengen. Bovendien zagen zij
in Kartini een jonge vrouw die de traditie losliet en zich op de moderne westerse
cultuur richtte, waardoor zij zich vrij kon maken. Een ontwikkeling die de ‘ethici’
voor de hele Indische bevolking in gedachten hadden. Het symbool Kartini, dat zo
ontstond, lijkt op deze manier nauwelijks op de Kartini die van 1879 tot 1904 leefde.
Ook het beeld van Kartini dat tot op de dag van vandaag in Indonesië leeft, is niet
in overeenstemming met de persoon, die we uit de brieven leren kennen. Zij wordt
er gezien als een symbool voor de ontwaking van het Indonesische volk. Kartini is
in deze visie een nationale heldin, die onder andere geëerd wordt door een (overigens
slecht lijkende) afbeelding op de bankbiljetten van Indonesië. Daarnaast
vereenzelvigen feministen zich met haar leven; zij zien in Kartini een vroege
pleitbezorgster voor de rechten van vrouwen. Door al deze groepen is Kartini gebruikt
ten behoeve van hun eigen idealen, en met dat doel voor ogen zijn onderdelen van
haar levensverhaal tot mythische proporties opgeblazen.
Het manco van eerdere biografieën, door Indonesische auteurs, ligt in het verlengde
hiervan; deze boeken bespreken vooral de mythe Kartini, terwijl de werkelijke Kartini
op de achtergrond blijft. Dit is voor Elisabeth Keesing (1911) een van de belangrijkste
drijfveren geweest om deze biografie te schrijven. Hierbij heeft zij het voordeel
gehad, dat er sinds 1987 een complete uitgave van Kartini's correspondentie bestaat.
De editeur F.G.P. Jaquet was in contact gekomen met een nazaat van de Abendanons,
die een kistje in zijn bezit had, met daarin alle brieven van Kartini. Enkele kwesties
waarover altijd onduidelijkheid had bestaan kon hij oplossen, doordat passages die
in Door duisternis tot licht ontbraken door hem toegevoegd konden worden.
Abendanon had namelijk bij het uitgeven van de brieven bepaalde passages geschrapt.
In sommige brieven aan Stella Zeehandelaar en Rosa Abendanon had Kartini zich
behoorlijk blootgegeven. Zij was bijvoorbeeld bijzonder openhartig over de
verhoudingen binnen haar familie. Om de familie niet in een kwaad daglicht te stellen,
koos Abendanon ervoor stukken van brieven te schrappen. In zijn eigen woorden:
‘Slechts die gedeelten liet ik overschrijven welke ik dacht dat de schrijfster voor
openbaarmaking geschikt zou hebben geacht.’
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De nieuwe informatie die de uitgave van Jaquet heeft opgeleverd gebruikt Keesing
om hiaten in de vroegere levensverhalen over Kartini in te vullen. Zij besteedt veel
aandacht aan het gezins- en familieleven en laat zien van wie Kartini steun kon
verwachten, en van wie tegenwerking. Het is duidelijk dat de strijd die zij binnen de
muren van de ouderlijke woning moest uitvechten zwaar was. Bovendien werd Kartini
hierbij voor een dilemma geplaatst: om te bereiken wat zij wilde moest zij zich
afzetten tegen de mensen van wie zij hield. Met name de relatie met haar vader werd
door dit dilemma geken-
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merkt. Keesing slaagt er in deze gedeelten van het boek in een ‘levensecht’ en vooral
genuanceerd beeld te geven van Kartini. Helaas doet haar stijl daaraan weer enigszins
afbreuk. Keesing heeft weliswaar een vlotte pen, waardoor Hoe ruim een kooi ook
is goed leesbaar is, maar haar stijl is af en toe té vlot voor het genre van de biografie.
Door haar bloemrijk taalgebruik lijkt zij soms het leven van Kartini alsnog te
romantiseren, terwijl het juist de opzet van deze biografie was mythes achterwege
te laten. Keesing gebruikt bijvoorbeeld enkele keren Kartini's bijnamen - het wilde
paardje, vogeltje - om te vertellen over haar vrijheidsdrang (‘het paard dat zich los
wil maken van de teugels’) of de tijd dat ze gedwongen wordt binnen de muren van
het ouderlijk huis te blijven (‘de vogel die in een kooi zit opgesloten’). Deze
vergelijkingen lijken in de eerste plaats toegevoegd om esthetische redenen inhoudelijk voegen ze niets nieuws toe - en dit verlangen naar ‘mooi’ schrijven komt
soms in conflict met het hoofddoel van het boek, namelijk het geven van een
waarheidsgetrouw beeld. Bij een zakelijkere stijl was Hoe ruim een kooi ook is meer
gebaat geweest.
In Hoe ruim een kooi ook is wordt veelvuldig gebruik gemaakt van citaten uit de
brieven van Kartini, wat de authenticiteit van het boek vergroot. Uit deze citaten
blijkt dat de autodidact Kartini verbazingwekkend goed en helder Nederlands schreef,
dat ook voor de hedendaagse lezer goed leesbaar is. Deze passages worden door
Keesing veelvuldig aangevuld met contextinformatie over het Java van eind
negentiende, begin twintigste eeuw, waardoor het boek ook een aardig tijdsbeeld
geeft. Met name over de ‘ethische richting’ wordt veel verteld dat de moderne lezer
niet zal weten. Keesing schenkt onder andere aandacht aan inmiddels vergeten
mensen, als Van Deventer, Van Kol en Brooshooft, die de grote inspirators waren
van de beweging.
Elisabeth Keesing gebruikte voor het schrijven van deze biografie hetzelfde procédé
als eerder bij Constantijn en Christiaan, de levensbeschrijving van de twee zoons
van Constantijn Huygens, en Het volk met lange rokken, over de verhouding van
Huygens tot het vrouwelijke geslacht. Zij baseert zich (noodzakelijkerwijs) op
bronteksten en archiefinformatie, en reconstrueert op grond van deze feiten het
levensverhaal. De citaten uit de briefuitgaven van Abendanon en Jaquet zijn het
raamwerk, waarin Keesing het verhaal heeft geplaatst. De brieven van Kartini zijn
voor deze manier van werken uitermate geschikt omdat ze erg persoonlijk zijn.
Daarom is deze biografie zeker geen dorre opsomming van levensfeiten geworden
maar een boeiend relaas over de innerlijke strijd van een meisje dat iets nieuws wil,
en daarin belemmerd wordt door de traditionele gewoonten en gebruiken van de
wereld waarin ze opgroeit.
In het gezin van de regent Sosroningrat werd de kinderen enige ruimte geboden
zich te ontwikkelen. Hij had zelf van zíjn vader een ‘Europese opvoeding’ gehad,
en nog veel opmerkelijker was dat ook zijn zussen onderdelen van die opvoeding
genoten hadden. Zijn eigen kinderen bood hij dezelfde mogelijkheden. Kartini mocht
tot haar twaalfde naar een Europese lagere school gaan, waar zij Nederlands leerde.
Maar de adat, de traditionele leefgewoonten op Java, gebood Sosroningrat zijn vanaf
die leeftijd huwbare dochter thuis te houden, waar zij op de komst van een echtgenoot
moest wachten. Samen met haar zussen Roekmini en Kardinah moet zij dan binnen
de muren van het ouderlijk huis en erf blijven. Opmerkelijk en ontroerend is de
manier waarop Keesing dit beschrijft; zij trekt een parallel met haar eigen leven, om
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precies te zijn met de tijd die zij in de Tweede Wereldoorlog in een Japans
interneringskamp doorbracht. Zowel voor de Nederlandse vrouw, als voor het jonge
Javaanse meisje, wordt het verlangen naar de buitenwereld gesymboliseerd door een
boom achter de omheining.
Haar vader bezorgt Kartini in de periode dat zij thuis moet blijven Nederlandse
boeken en tijdschriften. Door het lezen kan zij haar blikveld verruimen, heeft zij
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meer oog voor hetgeen buiten de vier muren die hun erf omringen, gebeurt. Ook mag
zij van hem correspondenties onderhouden en enkele keren een artikel voor een
tijdschrift schrijven. Door middel van deze contacten met Europese vrienden weet
zij interesse te wekken voor de houtsnijkunst van Japara. Steeds opnieuw bestellen
deze mensen kunstvoorwerpen, en het maken en verzenden hiervan wordt allemaal
door Kartini en haar zussen geregeld. Dit is erg vooruitstrevend; voorheen mochten
meisjes zich niet met zoiets bezig houden. Ondanks deze kansen en haar liefde en
eerbied voor haar vader, is zij niet tevreden. In haar eigen woorden: ‘Hoe ruim en
fraai en vol gerieflijkheden een kooi ook is, voor het vogeltje dat er in opgesloten
wordt, is het een kooi.’ Elisabeth Keesing heeft uit deze zinsnede de titel voor de
biografie gedestilleerd.
Het ‘wilde paardje’, zoals Kartini vanwege haar onstuimigheid door haar
familieleden genoemd wordt, wil meer. Zij heeft zichzelf twee idealen gesteld. Ten
eerste hoopt zij dat er in de toekomst voor de Javaan meer mogelijkheden komen
om zich te scholen en te ontwikkelen, waarbij zij de achtergestelde positie van de
vrouw op dit gebied benadrukt. Hieraan hoopt zij mee te kunnen werken door
onderwijzeres te worden en een meisjesschooltje op te richten. Daarnaast staat haar
leven in het teken van het verzet tegen de polygynie. In de Javaanse cultuur was het
gebruikelijk dat een man meerdere vrouwen huwde. Naast een huwelijk uit liefde
was er vaak ook een huwelijk uit ‘politieke overwegingen’ met een vrouw uit een
vooraanstaand geslacht. Ook de vader van Kartini had twee vrouwen, wat lange tijd
onbekend gebleven is doordat Abendanon alle passages die hiernaar verwezen
weggelaten had. Uit Hoe ruim een kooi ook is blijkt hoeveel spanningen die situatie
opleverde. Hoewel Moerjam door haar afkomst de officiële vrouw en naar buiten
toe dus dé vrouw van de regent was, hield Sosroningrat het meest van zijn jeugdliefde
Ngasirah, Kartini's moeder. Bovendien was Ngasirah de moeder van alle zoons van
de regent; erg belangrijk in een cultuur waarin men bij de geboorte van een dochter
eerder teleurgesteld dan blij is. Kartini trekt zich de problemen die deze situatie
oplevert erg aan en het doet haar besluiten dat zij dit zelf nooit wil meemaken.
Gedurende haar korte leven vecht ze voor haar twee idealen: onderwijs voor alle
Javanen, en vooral ook voor de meisjes, en het einde van de polygynie. Daarnaast
wil zij zichzelf ontwikkelen; zij wil schrijven, studeren, corresponderen en lange tijd
heeft zij het verlangen Japara te verlaten en naar Batavia of zelfs Nederland te gaan.
Zowel in de strijd voor haar idealen als in haar persoonlijke groei botst zij geregeld
met de adat, verpersoonlijkt door oom Hadiningrat, die waakt over de goede naam
van de familie en ingrijpt wanneer Kartini's vader te toeschietelijk is. Veel van haar
wensen blijven onvervuld en uiteindelijk wordt ook zij gedwongen te capituleren
voor de traditie. Zij wordt uitgehuwelijkt aan de regent van Rembang, die al zes
kinderen en drie vrouwen heeft. Op vijfentwintigjarige leeftijd, vlak na de geboorte
van haar eerste kind, sterft Kartini.
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Dit is inmiddels ruim 92 jaar geleden, en toch is haar naam niet vergeten. De ‘ethici’,
de Indonesische nationalisten, en de feministen hebben haar gebruikt voor hun zaak
en de herinnering aan haar zodoende levend gehouden. Maar dit hadden ze niet
kunnen doen wanneer Kartini niet zo'n oorspronkelijke en krachtige persoonlijkheid
was geweest, die oprecht vocht voor haar idealen en daarom zo'n diepe indruk maakte
op de mensen van haar tijd. Een sterk punt van deze Kartini-biografie is dan ook de
ruime aandacht voor de persoon. Elisabeth Keesing beschouwt haar niet als een pion
in het maatschappelijke schaakspel. De vraag ‘wie was zij’ is in deze biografie
belangrijker dan de vraag ‘wat heeft zij betekend’ en ik denk dat Keesing daarmee
een goede invalshoek heeft gekozen. De schrijfster van Hoe ruim een kooi ook is is
er op deze manier in geslaagd een evenwichtig portret te schilderen en heeft bovendien
de mythe Kartini tot menselijke proporties teruggebracht.
Jeroen Kapteijns

Jaap Goedegebuure, De veelvervige rok. De bijbel in de moderne
literatuur 2, Amsterdam University Press, 1997. f 29,90.

‘...en een kleed te weven schering literatuur, inslag de bijbel’*;
Bezield door deze gedachte is Jaap Goedegebuure voor de tweede keer achter zijn
weefgetouw gekropen. Langs draden van intertekstualiteit heeft hij de essaybundel
De veelvervige rok geweven: deel twee over de bijbel in de moderne literatuur.
Wie nog niet overtuigd was van de invloed die de bijbel al eeuwenlang speelt in
onze cultuur - en in het bijzonder in de literatuur - is dat zeker wel na de enorme
publiciteit rond het thema van de laatste boekenweek. Van Jaap Goedegebuure is
bekend dat hij zich al geruime tijd verdiept in dit onderwerp. Aan de Katholieke
Universiteit Brabant, waar hij als hoogleraar werkt, geeft hij een cursus ‘Literatuur
en bijbel’. Het doel van deze colleges - en van zijn essays - is te laten zien hoe ‘binnen
een bepaalde manier van lezen’ literatuur en bijbel op elkaar betrokken kunnen
worden. Goedegebuure bedoelt hiermee niet alleen dat de herkenning van bijbelse
verwijzingen in een literaire tekst de interpretatie van die tekst beïnvloedt. Het
betekent voor hem ook dat bijbels geïnspireerde literatuur opgevat kan worden als
betekenisverrijking van de oorspronkelijke bijbelse tekst. Goedegebuure wijst erop
dat de auteur die duidelijk inhaakt bij de bijbel in de eerste plaats lezer is, een
herschrijvende lezer. De literaire tekst kun je vervolgens lezen als een herschrijving,
die eventueel weer dient als uitgangspunt voor een herinterpretatie van de bijbelse
tekst.
Evenals het eerste deel, De Schrift herschreven, telt dit boekje zeven hoofdstukken,
deze keer voorafgegaan door een inleiding over de bijbel in de literatuur. Is er daar
echter sprake van een systematisch opgezette portrettengalerij - in ieder hoofdstuk
staat een bijbelse held centraal; deel twee heeft meer weg van een bonte lappendeken.
Goedegebuure heeft in De veelvervige rok zijn uitgangspunt verruimd van bijbelse
helden tot bijbelse sporen in de literatuur. Bovendien maakt hij nadrukkelijker gebruik
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van de vruchten die zijn colleges afwierpen: de werkstukken en scripties van zijn
studenten. Dit verklaart de gevarieerde inhoud van de essaybundel: beschrijvingen
van enkele bijbelse personages aan de hand van enkele moderne romans, een
bespreking van de invloed van de Psalmen in twintigste-eeuwse poëzie, het beeld
van de oudtestamentische Jozef in een aantal kinderbijbels en tot slot een essay over
de bijbel in het werk van Frans Kellendonk. De titel De veelvervige rok is ontleend
aan het bijbelverhaal over Jozef. Deze krijgt van zijn vader een prachtig kleed, in de
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Statenvertaling een ‘veelvervige rok’ genoemd (Genesis 37:3). Goedegebuure legt
in zijn voorwoord uit dat hij dit kleurrijke gewaad als metafoor gebruikt voor de
literatuur, die ‘in haar herschrijvingen en herinterpretaties van de bijbel een veelkleurig
spectrum aan betekenissen laat zien’. Inderdaad vormt dit boek in zijn bonte
verscheidenheid een afspiegeling hiervan.
Bij een intertekstuele lezing gaat het om de onverwachte elementen. Die zetten
de lezer op het spoor van de interpretatie. Goedegebuure sluit zich in dit opzicht aan
bij Riffaterre en Bakhtin. Wie ziet dat de bijbel op de een of andere wijze doordringt
in de literaire tekst en deze ‘bijbelse intertekst’ (zoals Goedegebuure dit noemt) als
vreemde eend in de bijt herkent, is al een eind op weg. Want, zo stelt Goedegebuure
in zijn inleiding, ‘betekenis wordt niet gevonden of ontdekt, maar herkend’. Zo'n
uitspraak doet vermoeden dat een interpretatie niet meer is dan de som der (bekende)
delen. Kan een interpretatie dan nog wel verrassen? Goedegebuure laat onder meer
in zijn analyse van Reves ‘Een nieuw Paaslied’ zien dat dit wel kan. Het identificeren
van ‘vreemde elementen’ als bijbelse reminiscenties is een onvermijdelijke eerste
stap, maar leidt niet noodzakelijkerwijs naar een voorspelbare, vertrouwde
interpretatie. Binnen hun nieuwe, vervreemdende context dragen ze juist bij tot een
nieuwe, verrassende interpretatie.
In de bijdrage ‘Jakobsladders’, over het werk van Kellendonk, zet Goedegebuure
nog uitvoeriger uiteen hoe herkenning en vervreemding zich tot elkaar verhouden
binnen de parodie. De jakobsladder verwijst hier niet in de eerste plaats naar de ladder
uit het verhaal van Jakob (Genesis 28), maar naar een werktuig met die naam: ‘het
werktuig van schuin omhooggaande bakjes die op hun hoogste punt omklappen, hun
inhoud verliezen en op hun verkeerde kant weer naar onderen zakken, om vervolgens
met een nieuwe lading boven te komen.’ Aan de hand van deze metafoor legt
Goedegebuure uit hoe Kellendonk omgaat met bijbelse noties: hij speelt ermee
volgens het principe van de parodiërende omkering, plaatst ze in een vervreemdende,
carnavaleske context en vermengt ze met het triviale. Goedegebuure geeft hiervan
tal van voorbeelden uit het oeuvre van Kellendonk. In een van zijn laatste stukken,
opgenomen als epiloog bij Geschilderd eten, legt Kellendonk zijn vermomming af.
Goedegebuure citeert: ‘Noties als “God” “het goede” en “het schone” hebben het
verlangen vorm en richting gegeven, ze hebben gemeenschap gesticht. Ik denk dat
het mogelijk moet zijn om ze in die zin te reconstrueren en volgens mij is dat ook
nodig, omdat je misschien wel die grote woorden kunt afschaffen, maar niet het
verlangen waarvan ze altijd hebben geleefd.’ Goedegebuure concludeert dat dit
verlangen, naast het doodsmotief, ten grondslag ligt aan het hele oeuvre van
Kellendonk.
Er is veel aandacht voor poëzie in De veelvervige rok. In zijn algemene inleiding
laat Goedegebuure ook de niet ingewijde lezer stap voor stap zien hoe hij tot een
interpretatie komt van gedichten van onder meer Gerard Reve en Jan Kuijper. Ook
in het essay over aartsvader Jakob, ‘Wie zichzelf overwint...’, vergelijkt hij met name
gedichten. Maar Goedegebuure laat het niet bij een onderlinge vergelijking. Hij houdt
de interpretaties van de dichters tegen het licht van zijn eigen interpretatie: in de
geschiedenis van Jakob herkent hij het onderliggende archetypische patroon van een
mythische held of sprookjesfiguur. Meester Goedegebuure reikt vervolgens de prijs
uit voor degene ‘wiens lezing de geest van het verhaal’ (lees: mijn verhaal!) het
dichtst benadert. Reve is de gelukkige. Of hij zit te wachten op een beloning van
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Goedegebuure voor zijn jungiaanse interpretatie van ‘Jakobs gevecht met de engel’
(Genesis 32), vraag ik me af. En wat die parallellen met mythen en sprookjes betreft;
het is duidelijk dat er overeenkomsten zijn tussen bijbelverhalen en (andere) verhalen
uit de mythische literatuur. Maar, ik denk dat ook hiervoor geldt dat juist de
afwijkingen het interessantst zijn. Het gaat in het
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bijbelverhaal over Jakob volgens mij niet over het verhaal van een halfgod, evenmin
over de levensloop van een individu. De betekenis van Jakob is in ieder geval
verbonden (en ook intertekstueel verknoopt) met die van een volk: de nakomelingen
van Israël, de nieuwe naam die Jakob bij de rivier de Jabbok krijgt. Aan het verhaal
van het volk Israël (beschreven in de overige ‘boeken van Mozes’: Exodus tot en
met Deuteronomium) ligt hetzelfde archetypische patroon ten grondslag: het volk
gaat op reis, om na de nodige omzwervingen en avonturen het beloofde land te
bereiken. De verhalen rijmen op elkaar, zoals in de klassieke Hebreeuwse poëzie
rijm gebaseerd is op de herhaling van de gedachte en niet, zoals bij ons, op de
herhaling van de klank.
Dit brengt me bij de verzameling Hebreeuwse poëzie, de Psalmen, waaraan
Goedegebuure aandacht besteedt. Hij onderzoekt hoe dichters in deze eeuw ‘Nieuwe
Psalmen’ geschreven hebben, geent op de oudtestamentische psalmen. De
oorspronkelijke Hebreeuwse gedichten zijn eeuwenlang vrijwel uitsluitend binnen
een religieuze context gelezen en gewaardeerd. Daar komt verandering in wanneer
Lowth en Herder - in het licht van de opkomende romantiek - de Psalmen als
voorbeeld stellen van gevoelsexpressie en oorspronkelijke beeldspraak in poëzie.
In de twintigste eeuw zijn het aanvankelijk vooral de expressionistische dichters
(Heynicke, Trakl, Van Ostaijen) die inspiratie vonden bij de Psalmen. Hun idealen
van broederschap, vrede en eenwording met het goddelijke zijn verwant aan de
bijbelse visioenen van het paradijs en de nieuwe wereld. In de tweede helft van deze
eeuw zijn het echter ontgoochelde dichters die deze visionaire psalmen herschrijven
om hun desillusie uit te drukken. Psalm 23, waarin het pastorale ideaal wordt bezongen
van grazige weiden, rustige wateren en de goede herder, inspireert Kopland tot zijn
‘Psalm’ in de bundel Onder het vee:
De grazige weiden de rustige wateren
op het behang van mijn kamer
ik heb geloofd als een angstig kind
in behang [...]

Ook zijn latere gedicht ‘Al die mooie beloften’ uit de bundel Voor het verdwijnt en
daarna is een herschrijving van Psalm 23. Het is een psalm over de afwezige God:
De grazige weiden, de stille wateren,
ik heb ze gezocht en inderdaad
gevonden, ze waren nog mooier
dan mij was beloofd,
prachtig.
En in dit lieflijke landschap de
zoon
van de maker, aan een boom
genageld,
maar geen spoor van geweld
of verzet, alleen maar
vrede, rust.
Zijn lege ogen kijken het landschap in,
om zijn mond spelen eeuwige vragen

Vooys. Jaargang 15

waarom dan, wie ben je,
waar was je, e.d.
Zonder verwijt, hij moet hebben
geweten
wat er zou gaan gebeuren.
Ik heb geen antwoord.

Deze en andere nieuwe psalmen over de afwezige God evoceren de godverlatenheid
uit bijvoorbeeld Psalm 22 uit het Oude Testament: ‘Mijn God, mijn God, waarom
hebt Gij mij verlaten?’ Ik vind het jammer dat Goedegebuure deze Psalm niet expliciet
als intertekst opmerkt. Als je deze twee Psalmen naast elkaar legt, valt op hoezeer
de woordvoerders in de gedichten emotioneel van elkaar verschillen. De ‘ik’ in Psalm
22 voelt zich in de steek gelaten door zijn God en uit zijn woede en vertwijfeling
hierover. In Koplands Psalm stelt de ‘ik’ gelaten, of hoogstens cynisch, vast dat er
geen God is. Anders dan de woordvoerder in Psalm 22 lijkt hij hierin te berusten.
Dit verschil verklaart waarom Psalm 22 uiteindelijk toch eindigt in een Gloria. De
psalmdichter roept, brult, ja vloekt net zo lang tot God weer opduikt
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in zijn gedicht. Hier heeft de poëzie de functie van een magisch bezweringsritueel;
hem aanroepen in woorden betekent zoveel als God oproepen. Wanneer de dichter
God bij zijn naam noemt, verschijnt God definitief als persoonlijke helper in het
gedicht (Psalm 22: 20). Die strofe vormt het scharnierpunt tussen klacht en lofzang.
Het is boeiend om tegen deze achtergrond, te lezen wat Goedegebuure opmerkt
bij Celans ‘Psalm’ in de bundel Die Niemandrose. In dit mystieke gedicht is sprake
van een God die niet te kennen of te benoemen valt. Is een God ‘die geen naam mag
hebben’ op te roepen in taal? Goedegebuure laat zien dat Celan via de negatieve
theologie ‘een goddelijk Niemand’ oproept:
Niemand knetet uns wieder aus
Erde und Lehm,
Niemand bespricht unsern Staub.
Niemand.
Gelobt seist du, Niemand.
Dir zulieb wollen
wir blühn.
Dir entgegen.

Als God ‘Niemand’ is, is de mensgeschapen naar Gods beeld- een ‘niets’:
Ein Nichts
waren wir, sind wir, werden
wir bleiben, blühend:
die Nichts-, die
Niemandrose.

De ervaring van het goddelijke is alleen mogelijk binnen de paradox, namelijk vanuit
de leegte die de taal van het gedicht schept.
De bijdragen waarin Goedegebuure poëzie bespreekt zijn helder geschreven en,
doordat de gedichten integraal zijn afgedrukt, goed te volgen. De essays gebaseerd
op romans vind ik niet allemaal even geslaagd. Toen ik de gedetailleerde analyse
van Claus' roman Het verlangen las, drong zich de metafoor van de achterkant van
een borduurwerk bij me op. Het verlangen is een complexe roman, vol verhulde
verwijzingen, geschreven in een collageachtige stijl. Zo'n roman vormt een uitdaging
voor een grondige studie naar intertekstualiteit. Of het zich in deze vorm ook leent
voor publicatie voor breder publiek betwijfel ik. Het dubbelportret van David en
Bathséba gebaseerd op de romans Bathseba van Lindgren en Hellers God knows
komt beter uit de verf. Ook ‘Schimmenspel voor twee opstandelingen’, de bespreking
van Brakmans De gehoorzame dode, levert een zeer lezenswaardig en levensecht
portret van Lazarus op.
‘Jakob’ Goedegebuure heeft een veelkleurig kleed vervaardigd. Met zo'n breed
aandachtsgebied, bijbel en moderne literatuur, is dat ook niet verwonderlijk. Hij zet
de deuren - terecht - wijd open naar psychologie, filosofie en theologie. Bijbelse
personages worden geïnterpreteerd en herschreven volgens de inzichten van onze
cultuur, dus ingekleurd door Freud, Jung, Lévinas et cetera. Met groot gemak weeft
Goedegebuure twintigste-eeuwse mens- en godsbeelden door zijn interpretaties. In
deel een zegt Goedegebuure dat zijn manier van essayeren ‘niet uitmunt door strenge
systematiek’. Evenmin beoogt hij dat zijn bundels de opmaat vormen voor een nieuwe
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interpretatiemethode of leesstrategie. Als verantwoording is alleen een verwijzing
naar de bibliografie achterin de bundel opgenomen. De rode draad die door de essays
heenloopt wordt gevormd door Goedegebuures persoonlijke leeservaringen. De
veelvervige rok is het best te lezen als een essaybundel, geschreven door een schrijver
die voor alles lezer is.
Ella van 't Hof

Eindnoten:
* vrij naar Jan Kuijpers sonnet ‘Genesis 25:30’ in: Bijbelplaatsen, Amsterdam, 1983.
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[Nummer 4]

redactioneel
Er is ons wel eens verweten dat de artikelen in Vooys weinig thematische samenhang
kennen. Een verwijt dat inderdaad voor iedere normale Vooys gemaakt kan worden,
want daarin proberen we per aflevering verschillende onderwerpen aan bod te laten
komen. Maar eenmaal per jaargang kiezen we voor een speciaal nummer, een
aflevering waarin één thema centraal staat. Zo zijn er al themanummers geweest over
intermedialiteit en cultuurkritiek. Deze keer wordt in de vier artikelen de historische
roman behandeld. Echter niet de traditionele historische roman zoals die in de
negentiende eeuw werd geschreven naar receptuur van Walter Scott, maar een
‘moderne’ variant daarvan, die aan de haal gaat met oude ingrediënten. Stuk voor
stuk blijken deze boeken de vraag naar historische waarheid te problematiseren; ieder
boek op eigen wijze en met een ander doel, zoals de schrijvers van de artikelen laten
zien. Wat hierbij opvalt is dat drie van de vier auteurs gebruik hebben gemaakt van
het theoretische werk van de literatuurhistorica Lies Wesseling. Het is daarmee ook
een beetje haar themanummer geworden.
In de rubriek ‘Duodecimo’ zijn niet uitsluitend stukken over de historische roman
opgenomen, en ook de recensies beslaan een breder terrein. Wel komen hierin
‘historische’ onderwerpen en boeken aan bod. Verder is voor het interview een zeer
specifieke historische roman gekozen; de historische jeugdroman van Thea Beckman.
De column ontbreekt in dit nummer omdat onze vaste columnist Jan Vorstenbosch
aan bed gekluisterd ligt. De redactie wenst hem veel beterschap. Verder willen we
op deze plaats Fenny Brandsma, Kevin van der Brug, Peter van Dijk, Pieter Jeroense
en Karin Smeets bedanken voor hun jarenlange inzet voor Vooys. Hun waardevolle
bijdrage aan ons tijdschrift zullen we helaas moeten missen.
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Het verleden als droom
G.FH. Raat
over Rumeiland van S. Vestdijk
Het schip waarop de achtjarige Richard Beckford van Jamaica is
vertrokken, wordt onderweg door piraten overvallen. De situatie is
voor de jongen minder angstaanjagend omdat een van de piraten een
beschermende hand in zijn nek legt, ‘een warme, stevige, ruwe, maar
niet al te ruwe hand’. Deze herinnering is zeventien jaar later
aanleiding om terug te keren naar het eiland. G.F.H Raat laat zien
dat het relaas van de zoek tocht naar deze schim uit het verleden een
dusdanig verloop heeft, dat de uitkomst gevolgen moet hebben voor
al het vertelde.
In haar boeiende studie Writing History as a Prophet (1991) beschrijft Elisabeth
Wesseling, zoals de ondertitel aankondigt, ‘Postmodernist Innovations of the
Historical Novel’. Daartoe besteedt zij aandacht aan de ontwikkeling van het genre,
te beginnen met het klassieke model dat Walter Scott introduceerde met Waverley,
or ‘Tis Sixty Years Since (1814): een avontuurlijk verhaal, waarin fictieve personages
optreden tegen een achtergrond die door een nauwkeurige weergave van de couleur
locale een grote historische geloofwaardigheid bezit.
Dit model houdt repertoire tot de tweede helft van de negentiende eeuw, als er
allengs meer kritiek loskomt op de oppervlakkigheid van de romanfiguren (Wesseling
1991, p. 55-56). In het Scottiaanse concept worden zij vooral van buitenaf beschreven
en missen zij derhalve psychologische diepgang. Het verlangen naar meer uitwerking
van de karakters, met de mogelijkheid van morele nuancering, wordt gecompliceerd
door de ontwikkeling die de historiografie doormaakt. Deze begint het verschil tussen
heden en verleden te benadrukken, ook wat de menselijke geest betreft. De schrijver
van historische romans loopt nu niet alleen het risico fouten te maken in de uiterlijke
beschrijving, bijvoorbeeld van de kleding, maar loopt tevens het risico om zich te
bezondigen aan anachronistische psychologie (Wesseling, p. 56-57).
In de twintigste eeuw verdwijnt het klassieke type van de historische roman uit
de hoofdstroom van de literatuur. Het modernisme verwerpt het bestaan van een
objectief kenbare werkelijkheid, waardoor historische kennis ophoudt een
onproblematisch begrip te zijn (Wesseling, p. 73). De realiteit, ook die van het
verleden, bestaat slechts voorzover zij wordt waargenomen door een individueel
bewustzijn. Wesseling, die zich overigens vooral op het Engelse taalgebied richt,
citeert in dit verband een uitspraak van Hella Haasse uit Vandaag schrijven over
gisteren (1984): ‘De historische roman heeft in de negentiende eeuw een periode
van ongekende bloei beleefd, werd toen zelfs “de” roman bij uitstek geacht, een
kunstvorm die hand in hand ging met de ontwikkeling van de geschiedenis als
wetenschap. Maar het genre verloor prestige toen de romankunst zelf een metamorfose
doormaakte, omdat de traditionele wijze van vertellen ontoereikend bleek om vorm
te geven aan een drastisch veranderende waarneming en beleving van de
werkelijkheid. Het nieuwe literaire proza van omstreeks 1920 hield zich in de eerste
plaats bezig met schakeringen van het individuele bewustzijn, en met verkenningen
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in een hier en nu dat slechts relatieve zekerheden of volstrekte onzekerheid bood.
Geen tekst was zozeer afhankelijk van de “alwetende verteller” en deed dus in zo
sterke mate verouderd aan als juist de historische roman’ (p. 91). In de modernistische
historische roman wordt de persoonlijke betekenis van het verleden beklemtoond en
spant de hoofdfiguur zich vaak in om dit verleden terug te halen. Het laatste
verschijnsel, dat een metahistorisch karakter draagt, noemt Wesseling ‘self-reflexivity’
(p. 82).
Pas na de Tweede Wereldoorlog ontstaat er volgens haar door postmodernis-

Vooys. Jaargang 15

5
tische vernieuwingen van het genre een alternatief voor de formule van Scott. De
complementaire functie die de historische roman ten opzichte van de
geschiedschrijving vervulde, verandert definitief in een metahistorische. De historische
roman vormt niet langer een aanvulling op de geschiedenisboeken, doordat hij de
lezers door zijn evocatieve kracht het verleden direct laat meebeleven, maar plaatst
vraagtekens bij de inhoud van deze boeken. Deze problematisering van de historische
kennis is epistemologisch en politiek gemotiveerd. Er wordt hevig getwijfeld aan de
mogelijkheid kennis over het verleden te verwerven, terwijl ook op de consequenties
wordt gewezen van het feit dat de geschiedenis steevast door de machthebbers wordt
vastgelegd (Wesseling, p. 73-74).
Hoe past Rumeiland van S. Vestdijk, een van de belangrijkste Nederlandse schrijvers
van historische romans, in de ontwikkeling die ik hier summier heb weergegeven?
De roman verscheen in 1940 en werd bij recente herlezing door H. Brandt Corstius
gekwalificeerd als ‘een boek dat alleen maar onderhoudend is’ (Brandt Corstius &
't Hart 1996, p. 53). Zonder iets te willen afdoen aan de amusementswaarde van
Rumeiland, meen ik dat de roman door dit oordeel erg achteloos wordt bejegend.1.
Rumeiland vertoont een merkwaardige tegenstelling tussen een ouderwetse inkleding
en een visie op historische kennis die veel moderner aandoet.
Op het eerste gezicht oogt Rumeiland als een historische roman volgens het
beproefde recept van Walter Scott, al valt direct op dat de auctoriale verteller is
vervangen door een ik-verteller die zijn herinneringen verhaalt. Maar net als in het
werk van de Schotse grondlegger van het genre staan er geen beroemde historische
figuren in het middelpunt, wat de kans op anachronismen verkleint. Met behulp van
de documentatie die Vestdijk naliet, heeft P. Kralt (1988) kunnen nagaan, dat veel
personages in Rumeiland werkelijk hebben geleefd. Hij kan zelfs concluderen: ‘De
stamboom die Vestdijk als voorwerk tot zijn roman geeft, berust zogoed als geheel
op werkelijkheid’ (Kralt 1988, p. 174). De romanfiguren hebben echter slechts
bijrollen vertolkt op het toneel van de geschiedenis, zodat de Nederlandse lezer van
Rumeiland nooit eerder heeft gehoord van Richard Beckford, die na zeventien jaar
terugkeert naar Jamaica - het eiland dat hij als

Kaart van Jamaica uit
Vestdijks Rumeiland

1.

Mede gelet op wat Kralt (1988) schrijft over Rumeiland.
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kind van acht jaar verliet - slechts vergezeld door een oude kindermeid. Het schip
dat hem indertijd vervoerde, werd onderweg overvallen door piraten. Eén van hen
legde een beschermende hand in zijn nek. Zeventien jaar later gelooft hij dat deze
hand heeft toebehoord aan Anne Bonney, een als zeerover verklede vrouw, over wie
hij leest in een boek over piraterij van Charles Johnson.
Het doel van Beckfords reis is het instellen van een onderzoek naar de malversaties
die worden gepleegd op de familieplantage. Zijn eigenlijke oogmerk is echter het
weerzien met Anne Bonney. Alles wat hierover wordt verteld, inclusief de
liefdesgeschiedenis met de vrouw van de gouverneur van het eiland - Lady Jane
Hovenden Walker - die hij kortstondig voor Anne Bonney houdt, verneemt de lezer
voor de eerste maal. Het is niet mogelijk de feitelijke toedracht te achterhalen, doordat
er geen historische bron geraadpleegd kan worden.
Een andere vorm van controle is in principe wel mogelijk. Heeft de auteur zich
misschien schuldig gemaakt aan anachronismen in zijn beschrijving van
levensomstandigheden en gebruiken? De illusie van een betrouwbaar historisch beeld
wordt nergens verstoord.2. In Scottiaanse trant heeft Vestdijk de nodige zorg besteed
aan de couleur locale. Daarvan zijn diverse voorbeelden te geven, zoals de
beschrijving van een van glazen vensters voorziene ‘“stormkamer” [...], waarin men
bij een opkomende cycloon de wijk neemt, als alle blinden dicht moeten in de
vensterloze kamers’ (p. 50)3., de vele vermeldingen van de obeah-men en hun
magische praktijken (zie bijvoorbeeld p. 69) en de wetenswaardigheden over
zeeschildpadden, die ook worden geconsumeerd (p. 187).
Klaarblijkelijk heeft Vestdijk eveneens geprobeerd de mentaliteit van zijn
personages te historiseren, zoals hun opvattingen over niet-blanken uitwijzen, die
op een hedendaagse lezer een racistische indruk maken. Alle kleurlingen zijn als
vanzelfsprekend de minderen van de blanke kolonisten. Richard Beckford neemt
daarbij een gematigd standpunt in, want hij reageert geprikkeld op de stelling, door
een dominee verkondigd, dat de slavenhandel door God wordt gewenst, ‘omdat reeds
oude Grieken en Romeinen slaven hielden, terwijl de nikkers niet veel meer waren
dan dieren [...]’ (p. 119). Maar ook Richard beweert dat een Angola-neger ‘affreus
stinkt, het ergst van alle nikkers [...]’ (p. 34), beschouwt Creolen als ‘ongelooflijk
emotioneel’ (p. 39) en ‘de negers’ als ‘luidruchtig, onberekenbaar en grappig’ (p.
185).
De werkelijkheid van Rumeiland ligt in een verleden dat zich onderscheidt van
het heden, maar daardoor niet ontoegankelijk is. De authenticiteit lijkt zelfs versterkt
te worden door de wijze waarop het verhaal wordt gepresenteerd. De ondertitel van
Rumeiland luidt: ‘Uit de papieren van Richard Beckford behelzende het relaas van
zijn lotgevallen op Jamaica 1737-1738’. Het betreft dus een variatie op de
manuscriptfictie, zeer bekend in de geschiedenis van de historische roman en bedoeld
om een genre dat in een reuk van historische onbetrouwbaarheid stond, een degelijk
aanzien te verlenen. De variatie houdt in dat niet een kant en klaar verhaal wordt
gereproduceerd, maar dat het is samengesteld uit nagelaten papieren. Het aandeel
2.

3.

Hoewel Vestdijk de argeloze lezer best iets op de mouw kan hebben gespeld. In een brief
aan Theun de Vries d.d. 27 oktober 1941 rept hij tenminste van ‘allerlei hoogst serieuze
“inlichtingen” over de suikerbereiding, waarbij ik in mijn vuistje zat te lachen, toen ik het
schreef (...)’. Geciteerd in Wage (p. 13).
Ik citeer uit en verwijs naar de tweede druk van de roman.
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van de editeur in het uiteindelijke resultaat is daarbij evenmin te bepalen als het
tijdstip van zijn werkzaamheden. Volgens Kralt (1977) ontkracht de aanwezigheid
van een tekstbezorger de eis dat de roman ook in taal en stijl achttiende-eeuws moet
zijn (p. 54). Ik betwijfel of deze instantie daarvoor noodzakelijk is, want geen enkele
lezer verwondert zich erover dat personages, ongeacht hun herkomst, de taal spreken
waarin de roman is gesteld. De Engelsman Richard Beckford spreekt Nederlands.
De aanwezigheid van een editeur4 blijkt niet alleen impliciet uit de ondertitel. Hij
heeft zijn tekst ook van enkele noten voorzien, in één waarvan hij een nieuwe
publicatie uit Beckfords

4

Door Kralt (1977) ten onrechte geïdentificeerd met de narratologische instantie die bekend
staat als ‘implied author’ (p. 55).
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nalatenschap in het vooruitzicht stelt (p. 289), ook heeft hij twee topografische kaarten
(p. 268) en een stamboom van het geslacht Beckford toegevoegd. Zijn identiteit blijft
echter volledig in nevelen gehuld.
De functie van intermediair die de tekstbezorger vervult, vergroot de afstand tot
het verleden van Richard Beckford, dat mede daardoor een zelfstandige status krijgt.
Ook de vertelsituatie draagt daartoe bij.5. Rumeiland wordt gekenmerkt door een
retrospectieve ik-vertelsituatie. Richard Beckford vertelt uit zijn herinnering. De
bewerking van de editeur is niet zover gegaan, dat hij het relaas heeft herschreven
tot een verhaal in de derde persoon.6. Door de vertelsituatie, waarin een vertellend ik
terugblikt op de lotgevallen van een belevend ik (hijzelf in een jongere gedaante)
wordt het verleden op afstand geplaatst. Een tijdsafstand die enigszins kan worden
gepreciseerd. De belevenissen waarover Richard Beckford vertelt, spelen zich af in
1737-1738. Het moment van vertellen ligt tientallen jaren later, naar blijkt, als hij
het uiterlijk tracht te beschrijven van Sir Charles Hovenden Walker, de gouverneur
van Jamaica: ‘Wie hem nog niet ziet zitten, het hoofd wat overneigend, de benen
over elkaar, het licht spelend over de blinkende knopen van zijn rode uniformjas,
die kan ik verwijzen naar het portret van admiraal Rodney, van wie hij een ver
familielid was’ (p. 100). Baron George Brydges Rodney (1719-1792) werd in 1778
tot admiraal bevorderd, zo meldt de encyclopedie. Wanneer het staatsieportret is
geschilderd, weet ik niet. In ieder geval heeft Beckford pas minimaal veertig jaar na
zijn reis naar Jamaica, als hij 65 jaar of ouder is, de ervaringen te boek gesteld, die
zijn leven zo'n dramatische wending hebben gegeven.
De lange tijd die verstreek, voordat Beckford zijn relaas opschreef, is bespeurbaar
in zijn opstelling tegenover zijn jeugdige alter ego. Hoewel hij de jongeman die hij
was niet verloochent, neemt hij wel een zekere distantie in acht en meent hij hem te
doorzien. Over het uitstellen van een bezoek aan een ex-cipier die Anne Bonney had
gekend, oordeelt hij bijvoorbeeld achteraf: ‘Later heb ik wel begrepen, dat ik er tegen
opzag van hem te zullen horen, dat Anne Bonney inderdaad gratie had gekregen,
zwanger of niet [...]’ (p. 55).
Rumeiland lijkt, resumerend, een tamelijk traditionele historische roman, zij het niet
verteld door een alwetende verteller, een afwijking van het klassieke model die maar
zeer ten dele wordt gecompenseerd door de toevoeging van een tekstbezorger. Dit
beeld is echter onvolledig, iets wat onmiddellijk in het oog springt, als het doen en
laten van de protagonist in de beschouwing wordt betrokken. Zijn gedrag wordt in
hoge mate bepaald door zijn verhouding tot het verleden. Hetgeen de interessante
situatie oplevert dat een roman die krachtens de regels van het genre gericht is op de
evocatie van het verleden, een hoofdfiguur kent die op zijn beurt het verleden poogt
te doen herleven. Gegeven deze parallellie ligt het voor de hand de uitkomsten van
zijn strevingen te betrekken op het genologische kader waarbinnen zij zijn gesitueerd.
Richard Beckford vertrekt naar Jamaica om Anne Bonney te vinden, die hij als
kind ontmoet denkt te hebben. Het is de vraag hoe authentiek deze herinnering is.
5.
6.

Zie in dit verband ook Kooij (p. 300).
Er is naar mijn mening geen grond voor de bewering van Kralt (1977) dat deze uitgever van
de tekst verantwoordelijk is ‘voor de dialogen in het verhaal, de zaken die Richard Beckford
zich onmogelijk kan herinneren’ (p. 55). De precisie in de dialogen vormt geen inbreuk op
de conventies van de memoires.
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‘Van deze reis herinner ik mij zo goed als niets; wat ik ervan zou kunnen navertellen
moet grotendeels berusten op verhalen van anderen’, zegt Beckford over de reis naar
Engeland als achtjarige (p. 17). De lectuur van het boek Geschiedenis van de Engelse
Piraten [...], geschreven door de al genoemde Johnson, brengt een herinnering in
hem boven aan ‘een warme hand in mijn nek, een warme, stevige, ruwe, maar niet
al te ruwe hand, die aan een jonge man met lang blond haar toebehoorde’ (p. 18).
Nergens blijkt dat deze herinne-
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ring op een reële ervaring in het verleden berust. Sterker, ook nu blijkt zij opgewekt
te worden door informatie van anderen, door Johnson gebruikt bij het schrijven van
zijn boek: ‘Men heeft het mij verteld, en ik heb het opgeschreven’ (p. 21). Daar komt
bij dat Anne Bonney in de geest van Richard Beckford precies de leemte opvult die
zijn moeder daar heeft nagelaten, zoals Kralt (1988) aannemelijk maakt. Zij vergezelt
haar kind niet naar Engeland en speelt ook verder nauwelijks een rol in het leven
van Richard. Reeds op de eerste bladzijde van de roman duidt hij haar met
veelbetekenende distantie aan als de vrouw van zijn vader (Kralt 1988, p. 205).
Het bezoek dat Beckford brengt aan Johnson vergroot het vertrouwen in zijn
herinneringsvermogen niet. Johnson, die ‘het gezicht van een dichter’ heeft (p. 20),
verloochent zijn piratenboek ten faveure van een nog te schrijven werk, waarin hij
zijn strikt persoonlijke preoccupaties zal optekenen. Dit boek zal er vermoedelijk
nooit komen, gezien de indruk die Richard van Johnson krijgt ‘dat hij voor zich zag
wat hij mij beschreef, te duidelijk misschien, zodat hij nauwelijks nog de echte,
diepgevoelde behoefte kon hebben om het voor zichzelf op te schrijven’ (p. 24). Het
is een voorafschaduwing van de uiteindelijke keuze die Beckford zal maken voor
een mentale werkelijkheid.
Waar Johnson leeft in de geest en geen belangstelling heeft voor reële
achtergronden (‘Die dingen interesseren me alleen als stof voor mijn boeken [...]’ p.
23), tracht de jonge Richard Beckford de werkelijkheid van het verleden te
achterhalen. Hij gaat op zoek naar ‘een droom die eens werkelijkheid is geweest’,
om de omschrijving te lenen die Vestdijk van het verleden geeft in het essay ‘De
betovering van het verleden’, dat op tal van punten, tot in het woordgebruik,
overeenkomsten vertoont met Rumeiland.7 Hoezeer het verleden dat Beckford najaagt,
een droom is, blijkt uit de uitspraak - gedaan na een ontmoeting met de gewezen
cipier van Anne Bonney - dat oude cipiers over haar ‘alleen begrijpelijke
mededelingen konden doen op de rand van de slaap’ (p. 73). De gestalte uit het
verleden van Richard Beckford blijft onbereikbaar en daarmee dit verleden zelf. Het
bestaat slechts als een ideële realiteit, die zich onttrekt aan elke poging tot
verwerkelijking.
Dit is de lering die Richard Beckford tenslotte trekt uit het mislukken van zijn
queeste, waarvan ik de precieze toedracht hier kortheidshalve buiten beschouwing
laat. Bij zijn aankomst op Jamaica heeft hij deze wijsheid nog niet verworven. Kijkend
naar het eiland vanaf het schip waarop hij nadert, realiseert hij zich: ‘Ik nam bezit
van het eiland, zonder dat er van enige toenadering sprake was’ (p. 30). Jamaica
heeft de vorm van een schildpad (p. 13), een dier dat hij tijdens zijn verblijf op het
eiland eet - een wel zeer duidelijke vorm van inbezitneming (p. 187). Op het verband
tussen een en ander wordt gezinspeeld tegen het einde van de roman, als Richard
peinst: ‘Want tenslotte had ik geleefd, op dit eiland, waarvan de omtrek op een
schildpad gelijkt, en waar men zeeschildpadden eet en rum drinkt’ (p. 315).
Het verleden, gesymboliseerd door de geliefde schim van Anne Bonney, laat zich
niet achterhalen. Het behoort tot het domein van de literatuur, zoals eens te meer
blijkt als gouverneur Hovenden Walker enkele malen toespelingen maakt op het
literaire karakter van de vrouw die Richard Beckford zoekt en hem bij een laatste
ontmoeting zelfs vaderlijk adviseert: ‘u zou hier een gedicht over moeten schrijven,
of een verhaal [...]’ (p. 299). Een opinie die de auteur van ‘De betovering van het
7

Het essay staat in Essays in duodecimo, het citaat is te vinden op p. 40.

Vooys. Jaargang 15

verleden’ zou onderschrijven, gelet op diens uitspraak: ‘Het verleden is een ijle
droom, die een beroep doet op onze zin voor aardse vergankelijkheid: de eigenlijke
specialité der dichters!’8.

8.

Ibidem.
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Heel even lijkt Richard Beckford de schim van zijn jeugd teruggevonden te hebben,
als hij een korte verhouding heeft met Lady Jane. Zij is zeventien jaar ouder dan
Richard, de zeventien jaar die hem scheiden van het jongetje dat gekoesterd werd
door Anne Bonney. Maar ook zij wordt een ‘Ferne Geliebte’ en nu stelt Beckford
zich tevreden met het mentale beeld van het verleden, zonder verwerkelijking na te
streven. Deze verandering in zijn levenshouding manifesteert zich al bij zijn vertrek
van Jamaica, als hij - anders dan bij zijn aankomst - niet aan dek

Anonieme gravure van de zeeroofster Anne Bonney
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gaat om het eiland te zien. ‘Want reeds aanschouwde ik in mijzelf, in die bepaalde
schimmige vaagheid die duidelijker is dan de duidelijkheid van de dingen op aarde,
en met een pracht, een verheven schoonheid, die mij bij de keel greep, alle bergen
aan de horizon van de baai van Kingston, die zich, onomneveld, tot de hoogste van
de zichtbare toppen verhieven: de Blue Mountain Peak’ (p. 313). Richard Beckford
verkiest het innerlijk landschap boven ‘de dingen op aarde’, de onberekenbare
werkelijkheid, die steeds weer teleurstelt.9.
Deze keuze, allerminst ongebruikelijk voor een protagonist van Vestdijk, zal de
verdere levensloop van Beckford bepalen. Hij zal niet ‘volwassen’ worden, maar
buiten de maatschappij blijven, terend op de zak van zijn familie. Achteraf probeert
hij nog wel de intriges te ontwarren, waarvan hij op Jamaica het slachtoffer meent
te zijn geworden. De liefde van Lady Jane was waarschijnlijk niet louter
onbaatzuchtig, maar werd mede gevoed door de wens een vroegere minnaar, zijn
neef Ballard Beckford, te sauveren. Maar ook op dit punt blijft het verleden een
mentale constructie, die nergens de onontkoombare status van een objectieve
werkelijkheid bereikt.
Rumeiland is een historische roman die zichzelf uitholt. Hij maakt een traditionele
indruk door de obsolete strategie van de manuscriptfictie en door de vele details
waarmee de couleur locale wordt opgeroepen. Bij nader inzien geeft deze archaïsche
inkleding slechts reliëf aan de opvatting dat historische kennis een problematische
categorie is. Het verleden blijkt vooral een persoonlijk karakter te hebben. Het ontpopt
zich als een vluchtige droom, die tot het domein van de literatuur behoort. Deze
slotsom ondermijnt elke historiografische pretentie en stempelt Rumeiland tot een
roman waarop het begrip ‘self-reflexivity’ bij uitstek van toepassing is.
G.F.H. Raat is als universitair hoofddocent verbonden aan de vakgroep
Moderne Nederlandse Letterkunde van de Universiteit van Amsterdam.
Hij publiceerde onder andere De vervalste wereld van Willem Frederik
Hermans (1985) en artikelen over naoorlogse Nederlandstalige prozaïsten.
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Verbeelding van vervolging
Karin Smeets
Oorlog tussen fictie en werkelijkheid
De literatuurwetenschap houdt zich het liefst niet bezig met het
verband tussen roman en werkelijkheid. Toch zijn veel romans niet
los te zien van de historische werkelijkheid die ze beschrijven. In Het
bittere kruid en De nacht der Girondijnen zijn geschiedenis en literatuur
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide boeken zijn te lezen als
‘verhaal’ over, maar vooral ook als getuigenis van de jodenvervolging
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De geschiedenis van de literatuur kent veel oorlogsgeweld en gruwelijke
gebeurtenissen. Het is dus niet verbazingwekkend dat ook de Tweede Wereldoorlog
een enorme hoeveelheid literaire geschriften opgeleverd heeft. Toch roept deze oorlog
heel andere associaties op dan bijvoorbeeld de Trojaanse oorlog. In Ilias strijden
twee partijen tegen elkaar en bepalen goddelijke machten aan wie victorie en
heldendom ten deel vallen. Ilias is een mythologisch verhaal met helden, listen en
mooie vrouwen, dat zich in een exotische omgeving afspeelt. Literatuur over de
Tweede Wereldoorlog heeft niets van dat alles. De strijd is niet edel meer. Het
vervolgen en vermoorden van ongewapende, weerloze mensen is een belangrijk
onderdeel van de oorlog. Verder heeft deze oorlog zich niet duizenden jaren terug
afgespeeld ergens aan de Middellandse zee, maar hier, in de steden en straten waar
wij wonen, en zo kort geleden dat daders en slachtoffers van die oorlog nog onder
ons zijn.
In Vervolging, vernietiging, literatuur ondernam de romanist en
literatuurwetenschapper S. Dresden een poging om op basis van de verhouding feit
- fictie een onderscheid te maken tussen verschillende soorten Holocaustliteratuur.
Er blijken echter talloze vormen van versmelting van document en fictie te bestaan.
Het dagboek van een ooggetuige kan door zeer subjectieve waarneming sterk afwijken
van de ‘feitelijke’ werkelijkheid en een roman over dezelfde periode kan heel goed
historisch onderbouwd zijn. De objectieve, historische werkelijkheid blijkt
ongrijpbaar: ‘Zelfs wanneer men aan zuivere reportage of kronieken denkt, zullen
keuze der details en standpunten van de schrijver niet ontbreken’ (Dresden: 49).
Waarheid en werkelijkheid blijven betwistbaar. De vermenging van feit en fictie
blijkt eveneens uit het gegeven dat Nederlandse historici elkaars werken vaak in
literaire termen karakteriseren wanneer het oorlog betreft (Dresden: 51).1. Dresden
noemt het onderscheid tussen feit en fictie dan ook ‘slechts in geringe mate nuttig’,
en begint opnieuw bij het begin: ‘[ik] weet alleen dat er geschriften bestaan die
geschreven zijn en alleen maar woorden bevatten, dat zij onderling verschillen niet
door de werkelijkheid die zij te bieden hebben, maar misschien wel in schrijftechniek’
(Dresden: 50-51).
Hoewel het inderdaad onmogelijk is de vinger te leggen op het onderscheid tussen
feit en fictie, is het werkelijkheidsgehalte van een boek - vaak in verband gebracht
met de autobiografie van de auteur - iets wat de gemoederen altijd bezighoudt.
1.

Dresden noemt Lou de Jong en Jacques Presser.

Vooys. Jaargang 15

Misschien niet de gemoederen van de literatuurwetenschapper, maar wel die van de
lezer en de recensent. Romans over de Tweede Wereldoorlog kunnen de lezer veel
leren over de geschiedenis, meer dan wetenschappelijke statistieken met niet te
bevatten aantallen slachtoffers. Zulke boeken kun je eenvoudigweg als ‘roman’
bekijken, maar ook als document waarin een bepaalde tijd wordt overgeleverd. Zo
kan men zich met een roman wellicht een beter beeld vormen van bepaalde historische
feiten dan met een geschiedenisboek. Twee korte romans uit 1957 als voorbeeld:
Het bittere kruid van Marga Minco en het boekenweekgeschenk De nacht der
Girondijnen van Jacques Presser. De gebeurtenissen in deze verhalen zijn
onlosmakelijk verbonden met de historische werkelijkheid.
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Klaagmuur van vernielde graven. Begraafplaats Remuh synagoge, Kraków
foto: Karin Smeets

Het bittere kruid
In Het bittere kruid zijn de gebeurtenissen die belangrijk zijn voor de actie niet
nadrukkelijk in het verhaal zelf aanwezig maar wel steeds op de achtergrond. Veel
hoofdstukken hebben een dergelijke gebeurtenis als aanleiding: het eerste hoofdstuk
beschrijft de evacuatie van de stad, maar vooral de terugkeer waarna iedereen de
bedden uitklopt en geruststellende gesprekjes voert. De centrale gebeurtenis (de inval
van de Duitsers en de Nederlandse capitulatie) wordt dus door middel van
‘onbeduidende’ bijzonderheden weergegeven.
Hoofdstuktitels als ‘Het flesje’, ‘Kampeerbekers’ en ‘De Lepelstraat’ klinken
onschuldig. Achter de kleine details die de verteller beschrijft gaan echter grote
drama's schuil. Door uitgebreid aandacht te schenken aan de kampeerbekers en de
aanschaf ervan, wordt de achterliggende gebeurtenis, de oproep voor deportatie die
iedereen kreeg, verbeeld zonder er expliciet woorden aan te wijden. Slechts een
enkele keer verwijst een hoofdstuktitel direct, doch vaag, naar een ingrijpende
gebeurtenis, bijvoorbeeld ‘Het gebeurde’. In dit hoofdstuk wordt beschreven dat
Bettie bij een razzia is opgepakt. Ook hier wordt de nadruk gelegd op kleinigheden:
vader moet zestig cent betalen voor het telefoongesprek, de eigenares van de telefoon
is alleen met haar eigen sores bezig en ‘ik’ herinnert zich hoe Bettie als kind een
keer bijna verdronk. In ‘De sterren’ gebeurt hetzelfde: wanneer vader met textielen
sterren thuiskomt die joden op hun kleding moeten bevestigen, vraagt niemand zich
af wat de consequenties hiervan zullen zijn. Wel bedenken ze welke kleur garen ze
zullen gebruiken en of de sterren niet zullen vloeken bij bepaalde kledingstukken.
De omstandigheden in Het bittere kruid bieden de personages steeds de keuze
tussen gehoorzaamheid en verzet. Meestal kiezen zij voor het eerste. Vader is een
optimist die de gebeurtenissen als een soort natuurramp over zich laat komen, maar
gelooft dat alles zich weer ten goede zal keren. Zijn omgeving wordt door zijn
optimisme enigszins beïnvloed. De kinderen, Dave, Bettie en ‘ik’, neigen echter
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meer tot verzet dan hun ouders. ‘Ik’ kiest het vaakst voor verzet en weet uiteindelijk
als enige van het gezin te overleven.
De hoofdverhaallijn2 van Het bittere kruid betreft de geschiedenis van een joods
gezin uit Breda dat uit vijf personen bestaat: moeder, vader, Dave, Bettie en
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‘ik’. Later komt Lotte, de vrouw van Dave, er nog bij. In de loop van het verhaal
verdwijnen verschillende gezinsleden, tot alleen ‘ik’ nog over is. Niet al deze
personages zijn voortdurend in de hoofdverhaallijn aanwezig; ze zijn er zolang ‘ik’
hen kan waarnemen.
De zijverhaallijnen zijn zeer beperkt: soms bestaan ze slechts uit een zeer korte
aanduiding. Zo wordt aangegeven dat de familie Zwagers is ondergedoken en dat de
vroedvrouw bij wie vader telefoneert geen besef heeft van wat er gebeurt, hoewel
zij met een jood getrouwd is. Een iets uitgebreidere zijlijn vormt de geschiedenis
van Tante Kaatje, die zo van reizen houdt en plotseling door de Duitsers ‘opgehaald’
blijkt te zijn. Hiernaast zijn er enkele zijlijnen die parallel lopen aan een deel van de
hoofdlijn. Op het moment dat ‘ik’ verneemt dat haar familie is doorgestuurd, wordt
de tol van een spelend meisje door een vrachtwagen verpletterd. Wanneer ‘ik’ een
nieuwe onderduiknaam krijgt, denkt ze aan een tante die met behulp van een nieuwe
naam genas van een ernstige ziekte.

De nacht der Girondijnen
Anders dan in Het bittere kruid is de beschrijving van de vervolging in De nacht der
Girondijnen niet verborgen in ogenschijnlijk onbelangrijke gebeurtenissen. Het
verhaal volgt in grote lijnen de ontwikkeling van Jacques Suasso Henriques, een
geschiedenisdocent die in Westerbork deel uit maakt van de joodse Ordedienst. Deze
‘baan’ houdt in dat Jacques assisteert bij de transporten van zijn lotgenoten om zo
zijn eigen deportatie uit te stellen. Jacques verklaart aan de hand van zijn
levensgebeurtenissen hoe hij zo geworden is als hij is. Iedere gebeurtenis die Jacques
beschrijft heeft hij gekozen omdat hij vindt dat die aan zijn ontwikkeling heeft
bijgedragen.
Binnen deze gebeurtenissen vormt Jacques' ontmoeting met de rebbe Jeremia
Hirsch een keerpunt. Tot die tijd wordt Jacques steeds meer gehard door zijn werk
in Westerbork; het contact met de rebbe zorgt ervoor dat hij zich gaat realiseren waar
hij mee bezig is. Dan gaat zijn werk, dat uit dezelfde taken blijft bestaan, hem zodanig
raken dat hij zijn ervaringen op papier probeert te zetten. In een transportnacht zet
Jacques zijn geestelijke verandering ook in daden om: hij verdedigt de rebbe tegen
het geweld van zijn chef Cohn. Dit is de belangrijkste gebeurtenis van het boek:
doordat Jacques zijn gevoelens in daden omzet slaagt hij er eindelijk in om zijn
verhaal op papier te zetten. Het schrijven zelf is een essentiële gebeurtenis in het
heden van het verhaal.
In De nacht der Girondijnen betreft de hoofdverhaallijn Jacques Suasso Henriques.
Zijn verhaal gaat voor een groot deel over een joodse opportunist in oorlogstijd. Ook
wordt aangegeven wat er aan deze tijd voorafging en wat hem tot zijn daden beweegt.
Jacques komt in de hoedanigheid van leraar aan het Joods Gymnasium en vervolgens
als adjudant van Cohn in Westerbork met zeer veel mensen in aanraking. In zijn
verhaal, de hoofdlijn, zijn op allerlei plaatsen zijlijnen opgenomen die bestaan uit
de verhalen van anderen. De hoofdverhaallijn biedt vele aanknopingspunten voor
die zijverhaallijnen. Zo beschrijft Jacques hoe er op het Joods Gymnasium kinderen
zijn van allerlei achtergronden en nationaliteiten. De Hondurese nationaliteit is erg
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in trek omdat ze bescherming zou bieden: ‘de vader van het schoolmeisje Lea Cohen
had op de duitse Zentralstelle bij het afhalen van het hem beschermende stempel het
pech, dat de hoofdstad van dit zijn verre vaderland hem met geen mogelijkheid wilde
te binnen schieten en zo zit de hele familie al een tijdje in Auschwitz, hoofdstad van
Polen’ (Presser, 1957: 13).
Over allerlei mensen die Jacques even tegenkomt, bijvoorbeeld wanneer hij ze in
de trein zet, krijgt de lezer meer informatie dan alleen dat ene moment bij de trein.
Over Ninon de Vries, op wie Jacques stiekem verliefd is, en haar familie wordt
vermeld dat zij hebben getracht aan deportatie te ontkomen door het kopen van zeer
dure, maar valse papieren. Ninons vader, een steenrijke diamantair, was handig
genoeg om een succesvol zakenman te worden maar had niet doorzien dat zulke dure
documenten wel vals moesten zijn. Mona, een meisje dat Jacques kende uit klas 5b,
had zich in de Oppenheimer-Fundatie veilig gewaand tussen de psychiatrische
patiënten. Het hele gesticht wordt echter ontruimd door de joodse Ordedienst en
naakt en vastgebonden in beestenwagens met gesloten ventilatie afgevoerd. Jacques
vermeldt hoe zij het moedertje van 5b was, hoe ze aan de raamkant vooraan in de
klas zat en fatsoenlijk en hartelijk was.
Soms zijn de gegevens die Jacques biedt beperkt: terwijl Jesaja Melkman zich aan
het wassen is, komt plotseling de kampcommandant binnen. Hij schrikt, want hij
draagt nu niet de immer verplichte ster. Snel plakt hij er een met een pleister op zijn
blote borst. De kampcommandant negeert het, maar laat Jesaja dezelfde dag nog
wegens symboolbelediging in de strafbarak plaatsen. Jacques vermeldt dan nog zijn
geboortedatum, beroep en het feit dat zijn geliefde vrijwillig met hem mee gaat op
transport.
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Interpretatie
Een opvallend verschil tussen De nacht der Girondijnen en Het bittere kruid is dat
in het eerstgenoemde boek de ‘grote’ gebeurtenissen op de voorgrond staan, terwijl
in het tweede de aandacht juist op details gericht is. De kennis die het lezerspubliek
van 1957, het jaar waarin beide boeken verschenen, had met betrekking tot de
oorlogsgebeurtenissen waaraan in de twee boeken gerefereerd wordt, zou dit verschil
kunnen verklaren. Presser snijdt in De nacht der Girondijnen een kwestie aan, die
van de joodse Ordedienst, waarover nog niet veel bekend was.3. Hij putte voor het
schrijven van zijn roman uit zijn eigen ervaringen en uit de archieven van het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.4. Het grote publiek had geen vergelijkbare
ervaringen, noch toegang tot die archieven. De verteller van De nacht der Girondijnen
doet dan ook de grootste moeite zijn lezers van het waarheidsgehalte van zijn verhaal
te overtuigen: ‘Dit is waar; ik zou het voor het Laatste Oordeel kunnen herhalen’
(Presser, 1957: 22). De verteller van Het bittere kruid hoeft deze moeite niet te doen,
zoals ook een recensent meent: ‘Immers zij vertelt uitsluitend over haar familie en
haarzelf, weliswaar in verband met algemener gebeurtenissen en bepaaldelijk met
de maatregelen die de bezetter tegen het joodse volk ondernam, maar deze
gebeurtenissen enz. worden, terecht, als bekend verondersteld’ (Roeland Vermeer:
25-26).
Het zou wel erg ver gaan om te veronderstellen dat auteurs bij het schrijven van
romans enkel zouden nadenken over het bevattingsvermogen en de voorkennis van
hun publiek. De gebeurtenisweergave van Het bittere kruid heeft bepaalde functies.
Wanneer ‘ik’ beschrijft dat haar zus is opgepakt richt zij zich op details. Door op
deze wijze over Betties arrestatie te berichten, worden meteen andere zaken aan de
orde gesteld: joden mogen geen telefoon hebben en nietjoden blijken vrij onverschillig
te staan ten opzichte van het lot van joden.
De personages van de beide boeken staan telkens voor de keuze te gehoorzamen
of zich te verzetten. In Het bittere kruid betekent de eerste optie ondergang en de
tweede redding. In De nacht der Girondijnen, in de situatie waar Jacques zich bevindt,
is dit gecompliceerder: gehoorzamen bewerkstelligt lichamelijke redding maar
geestelijke teloorgang. Verzet impliceert geestelijke redding en lichamelijke
vernietiging.
De hoofdpersonen van de beide boeken, ‘ik’ en Jacques, zijn zich geen van beiden
bewust van de gruwelijke aard van de gebeurtenissen, en de keuzen waarvoor zij
gesteld staan. ‘Ik’ richt haar aandacht vooral op kleinigheden, doordat de
verschrikkingen om haar heen te groot zijn om werkelijk te bevatten. Door toeval
en intuïtie maakt zij de keuzen waardoor zij overleeft. Jacques realiseert zich
uiteindelijk waar hij mee bezig is en kiest bewust voor verzet. De rebbe zegent hem
ogenblikkelijk, hetgeen zijn geestelijke redding aangeeft, maar hij wordt vervolgens
naar de strafbarak gejaagd waar hij terugkijkt op zijn leven: ‘ik wil weten, ik mòet
weten, hoe zich dat heeft toegedragen; ik wil mijn som maken. Hoe ben ik hierheen
gekomen?’ (Presser, 1957: 20). Dit heeft consequenties voor hetgeen hij vertelt; hij
vestigt de aandacht juist meer op de gebeurtenissen die voor hem essentiële keuzen
betekenden.
In De nacht der Girondijnen worden deze gebeurtenissen met behulp van zijlijnen
en de weergave van gesprekken beschreven. De verteller heeft de bedoeling een soort
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kroniek te schrijven van zijn tijd en van de ervaringen van zijn volk. Hij wil dat zijn
document het kamp uitgesmokkeld wordt zodat het lezers zal vinden (‘Geen Jood,
vermoed ik.’ (Presser, 1957: 12)). Jacques is bang dat hij niet geloofd zal worden en
dat de mensheid dit deel van de geschiedenis zal vergeten. De opname van zijlijnen
maakt het verhaal een kroniek: het is niet langer alleen het verhaal van een persoon,
maar ook het verhaal van velen. Door de mensen in zijn omgeving een naam te geven
en zeer beknopte informatie over hen te bieden - zoals in het geval van Jesaja
Melkman - licht de verteller hen uit de massa slachtoffers van Westerbork en krijgen
zij hun eigen verhaal.5.
Het bittere kruid draagt zelfs de ondertitel Een kleine kroniek. Toch is het aantal
zijlijnen veel kleiner dan in De nacht der Girondijnen. Het verhaal van het joodse
gezin is echter representatiever voor wat joden in de oorlog overkwam dan het verhaal
van Jacques en is daarom op zichzelf al meer een kroniek. De zijlijnen bieden net
als in De nacht der Girondijnen aanvullende informatie.

Autobiografie?
In de twee romans is de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog een zeer
belangrijke gebeurtenis. In de levens van Jacques Presser en Marga Minco is zij dat
ook. Presser was 41 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak (Van der Zee: 20),
Minco 20
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(Minco, 1985: 5). Omdat zij joods waren, kregen zij persoonlijk met vervolging te
maken. Men moet natuurlijk voorzichtig zijn om na het lezen van een roman
conclusies te trekken over het leven van een schrijver. In recensies van de boeken
valt direct op dat recensenten hiermee allesbehalve voorzichtig zijn. Zodra een roman
over de Tweede Wereldoorlog blijkt te gaan en misschien in het bijzonder over de
vervolging, lijkt hij vanzelf het etiket ‘autobiografisch’ te krijgen: de schrijvers
worden gelijkgeschakeld met de hoofdpersonages van hun romans. Wanneer de
roman een ik-vertelling is, waarbij de ik-persoon geen naam heeft of in ieder geval
geen andere naam dan de auteur, is deze vereenzelviging nog enigszins voorstelbaar.
Des te vreemder wordt het, wanneer een Duitse recensent De nacht der Girondijnen
een ‘autobiographischer Novelle’ en het hoofdpersonage ‘Presser’ noemt.6. De
biografie van (de echte) Presser wijst uit dat Presser van mei 1943 tot en met het
einde van de oorlog ondergedoken heeft gezeten en nooit in Westerbork is geweest.7.
Maar dat laatste betekent geenszins dat Presser niet wist waarover hij schreef,8.
noch dat De nacht der Girondijnen geen autobiografische gegevens bevat. Het mooiste
voorbeeld is het personage Dé, dat op pagina 65 voor het eerst in het boek voorkomt:
‘de nog jonge vrouw van een collega uit de voorwereld van het gymnasium. [...] Dé
is gepakt in de trein tussen Amersfoort en Lunteren, bij een persoonsbewijscontrole.
Ze berust, ze is heel dapper, maar tevens erg bezorgd om haar man: als die er ook
maar niet invliegt door haar schuld’ (Presser, 1957: 65). Samen met Jacques Suasso
Henriques wordt Dé aan het slot van De nacht der Girondijnen op transport gesteld
naar Sobibor. Jacques Presser was in de zomer van 1936 getrouwd met Dé Appel,
die bij hem in de klas had gezeten op het Vossiusgymnasium (Van der Zee: 96-98).
Op 18 maart 1943 werd Dé opgepakt bij een persoonsbewijscontrole in de trein
(Bregstein: 97-98). Drie jaar na de oorlog ontving Presser bericht van het Rode Kruis
dat zijn vrouw in Sobibor was vermoord (Van der Zee: 193).
Behalve dat sommige aspecten van De nacht der Girondijnen met Pressers leven
overeenkomen, komt een aanzienlijke hoeveelheid details terug in zijn historische
standaardwerk Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse
jodendom 1940-1945. Presser zegt over De nacht der Girondijnen: ‘Bij alles wat
erin staat, behalve natuurlijk een paar kleinigheden, moet ik zeggen dat het volstrekt
historisch is’ (Bregstein: 121). In De nacht der Girondijnen wordt beschreven hoe
de Oppenheimer Fundatie in Deventer wordt ‘leeggehaald’. Deze beschrijving vertoont
zeer sterke overeenkomst met de historische gebeurtenis van de ontruiming van ‘Het
Apeldoornse bos’, het joodse krankzinnigengesticht, in de nacht van 21 op 22 januari
1943 (Presser, 1965, dl. 1: 321-328). Zelfs kleine details komen overeen: in beide
gevallen is de hoogste chef aanwezig (Aus der Fünten; Adelphi), is de joodse
Ordedienst van Westerbork ingeschakeld en krijgt een joodse O.D.-er een trap. Ook
de vrouw van een Nederlandse marechaussee die bij de Duitse kampcommandant
voor de weeskinderen pleit en het antwoord dat zij van hem krijgt, staan in Ondergang
vermeld (Presser, dl. 2: 377). Bovendien blijkt het incident met Jesaja Melkman op
waarheid gebaseerd te zijn: ‘Mechanicus ziet in Westerbork een grapjas, die de ster
met leukoplast op zijn naakte bovenlijf bevestigd heeft’ (Presser, dl. 1: 229).
Een van de kleinigheden waarvan Presser toegeeft dat ze niet historisch zijn, is de
man die zich de ogen uitsteekt op het moment dat hij hoort dat hij op transport wordt
gesteld. ‘IK HEB DAT GEZIEN’, zegt de verteller in De nacht der Girondijnen
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(Presser, 1957: 64). In een gesprek met S. Dresden geeft de auteur aan ‘dat hij “een
klein Oedipus-element” gewenst achtte en dat daarom deze “werkelijkheid” door
hem is gefantaseerd’ (Dresden: 48). Dresden gaat in op ‘de betrekkingen die al dan
niet bestaan tussen waarheid, werkelijkheid, feit, literatuur en document’ (Dresden:
45) en tekent hierbij aan dat deze ingewikkelde problematiek ‘misschien een
hoogtepunt [bereikt] wanneer een historicus ertoe overgaat zich in novelle-vorm uit
te drukken.’ (Dresden: 47).
Marga Minco's debuut wordt doorgaans als volledig autobiografisch opgevat,
temeer daar het boek opgedragen is aan de nagedachtenis van personen die in het
boek voorkomen.9. Dresden wijst erop dat de lezer wel erg kwaadwillend moet zijn
om de authenticiteit van Het bittere kruid nog te betwijfelen maar geeft ook de
theoretische mogelijkheid van een literair procédé aan (Dresden: 49). Minco vertelt
in een interview hoe zij wist te ontsnappen toen zij samen met haar ouders gearresteerd
werd: ‘In Het bittere kruid beschrijf ik dat ik het tuinpoortje doorging - maar in
werkelijkheid ging ik terug en bonsde en iemand deed het tuinpoortje open en ik had
m'n ster afgerukt - ik ging terug. Dat vond ik te gek om op te schrijven. De
werkelijkheid was te gek’ (Meijer: 166).
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Günter Grass probeerde met Die Blechtrommel (1959) een alternatieve
geschiedschrijving van nazi-Duitsland te geven. ‘Laat geschiedenis niet over aan de
historici’, was zijn credo. Tegen de officiële versie van de geschiedenis maakte hij
bezwaar: niet politiek, maar het leven van gewone mensen zou centraal moeten staan.
Bovendien heeft geschiedenis als wetenschap de nare neiging overal een zin aan te
willen geven, zelfs aan de meest krankzinnige gruwelen.10. Hoewel de
geschiedwetenschap zich inmiddels aardig kan verweren tegen deze verwijten, blijven
literatuur en geschiedenis met elkaar op gespannen voet staan. Door in een roman
het verhaal van één of enkele personen weer te geven wordt het grote verhaal op
maat gesneden voor het menselijk bevattingsvermogen.
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Eindnoten:
2 Wanneer men de gebeurtenissen van een roman in chronologische volgorde zet en tot steeds
grotere verbanden koppelt, vormen die verbanden uiteindelijk het verhaal. Een verhaal kan uit
verschillende verhaallijnen bestaan. Zij hebben dezelfde opbouw als een verhaal maar
onderscheiden zich doordat zij betrekking hebben op een bepaalde groep personages. Wanneer
een van die verhaallijnen het dominante verhaalelement blijkt te zijn, wordt deze hoofdverhaallijn
genoemd. Een verhaallijn in hetzelfde verhaal die op een andere groep personages betrekking
heeft, heet een zijverhaallijn (Rimmon-Kenan: 16).
3. Presser moest nog beginnen met het schrijven van zijn standaardwerk Ondergang. De vervolging
en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945.
4. Bregstein, p. 120-121. Presser zet hier tevens de ontstaansge schiedenis van De nacht der
Girondijnen uiteen: ‘Die novelle heb ik geschreven in een soort trance, een soort ver en dichtbij
zijn van de wereld. Ik was klaar, leverde hem in, stapte naar het bestuur van het Rijksinstituut
en zei: “Nu ga ik schrijven.”’ Met die laatste zin doelt Presser op het schrijven van Ondergang.
Tot het schrijven van De nacht der Girondijnen leed Presser aan een zogenoemd writer's block.
5. Enigszins cynisch is dat afgezien van een aantal persoonlijke details, de informatie die de
verteller over Jesaja Melkman biedt precies overeenkomt met de gegevens die de Duitsers over
hun slachtoffers op de transportlijsten zetten: naam, geboortedatum en beroep. Zie bijvoorbeeld
Lindwer, p. 6.
6. Wohmann, p. 33. ‘Presser, Helfer des O.D., musste die Lagerleitung dabei unterstützen, die
Listen für den wöchentlichen Transport zusammenstellen, und er musste in den Lagerbaracken
diese Listen vorlesen.’
7. Zie Bregstein p. 95-107 en Van der Zee p. 138-194.
8. Dresden meldt over hem: ‘Gedurende de oorlog trouwens niet in het kamp heeft hij helemaal
niets gezien; toch was hij als geen echte ooggetuige op de hoogte van de gang van zaken en
overzag hij later het geheel meer en beter dan anderen.’ (1992, p. 48).
9. Een uitzondering is Hans, die niet in het boek, maar wel in de opdracht voorkomt.
10. Günter Grass zet zijn ideeën over schrijverschap en geschiedenis uitgebreid uiteen in Nicole
Casanova's Het Atelier, Günter Grass in gesprek met Nicole Casanova.
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De werkelijkheid is het makkelijkste wat er is
Over Het dikke hart van Tonnus Oosterhoff.
Annemarie van den Berg en Ronald Besemer
Het concept van de historische roman is door de postmodernistische
twijfel aan de kenbaarheid van de geschiedenis onder vuur komen te
liggen. In de postmoderne varianten van dit genre wordt deze twijfel
dan ook gethematiseerd. Het dikke hart, Oosterhoffs roman over het
leven van Gerrit van Houten eindigt met een hoofdstuk waarin al wat
er aan vooraf ging in twijfel wordt getrokken. De lezer wordt te
verstaan gegeven dat de historische waarheid niet reproduceerbaar
is. Annemarie van den Berg en Ronald Besemer laten echter zien, aan
de hand van theorieën van Ankersmit en Dewey, dat ook na de
postmoderne twijfel de mogelijkheid bestaat iets van die werkelijkheid
te vinden in een historisch roman.
De roman Het dikke hart (1994) van Tonnus Oosterhoff eindigt met een interessant
‘probleem’. In het laatste hoofdstuk ‘Doorn 1993’, een soort epiloog, staan enkele
bekentenissen genoteerd: ‘Veel feiten zijn verdraaid, verzonnen, en verzwegen: de
personen in deze geschiedenis hebben niet of geheel anders bestaan. De ware historie*
en dit verhaal zijn van elkaar gescheiden door een dikke wolk leugens.’ (De asterisk
verwijst naar een voetnoot met een literatuuropgave van titels over de schilders Gerrit
van Houten en Hendrik Willem Mesdag, de twee hoofdfiguren van de roman). Dan
volgt de cryptische slotzin van de roman met de vraagstelling: ‘Waarom dit zo is,
weet ik niet.’ Met dit ontnuchterende antwoord op de vraag naar de scheiding tussen
het waar gebeurde en het fictieve nemen wij vooralsnog geen genoegen. Bovendien
willen wij stilstaan bij het representerende karakter van de historische roman, het
genre waartoe Het dikke hart gerekend kan worden.
Oosterhoff speelt op een geraffineerde manier met gegevens uit de levens van
beide schilders en schrijft met een lichte, ironische toon over het weergeven van de
werkelijkheid, dat als de obsessie van beide schilders het belangrijkste thema in het
boek is. Doorlopend spreekt het personage Gerrit van Houten zich uit over die
werkelijkheid, hij denkt dat ‘de werkelijkheid het makkelijkste [is] wat er is. Het
heeft alles een kleur en een omtrek en er hoort een datum bij.’ Uitspraken als deze
en de vele parallellen in de roman met de ware levens van de schilders vormen een
merkwaardig contrast met de in de epiloog genoemde ‘dikke wolk leugens’ die elk
uitzicht op de werkelijkheid zou verhinderen. Wat heeft dit te betekenen?

Het dikke hart en de werkelijkheid
Het verhaal over de betrekkelijk onbekende schilder Gerrit van Houten en zijn oom
Hendrik Willem Mesdag wordt in verschillende episodes verteld. Ieder hoofdstukje
heeft als titel een plaatsnaam en een jaartal, die gezamenlijk het stramien van de
roman vormen. Door de titels achter elkaar te leggen worden de grote lijnen van
Gerrits leven zichtbaar: het eerste bezoek van Gerrit aan zijn beroemde Haagse oom;
zijn leven en eerste artistieke ontwikkelingen bij zijn familie in Groningen; Gerrits
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lessen op de Haagse Academie; zijn intrek bij oom Fischer in Lippenhuizen vanwege
zijn verslechterde geestelijke toestand; en tot slot zijn leven in een verzorgingstehuis
in Santpoort, waar hij ruim veertig jaar - tot zijn dood - woont. Daarnaast zijn er twee
episodes opgenomen over Hendrik Willem Mesdag: een (‘Den Haag 1881’) waarin
beschreven wordt hoe Mesdag aan zijn Panorama werkt, en een (‘Boston 1900’)
waarin Mesdag in verband met een tentoonstelling van zijn werk een bezoek brengt
aan Amerika.
De laatste hoofdstukjes van de roman spelen zich niet af tijdens het leven van Van
Houten of Mesdag en nemen daardoor een aparte positie in. In ‘Ermelo 1952’ komen
de broers en zussen van Gerrit aan het woord die samen de Gerrit van Houten Stichting
oprichtten met als doel erkenning te verkrijgen voor de artistieke prestaties van hun
broer en het beheer over zijn schilderkundige nalatenschap te waarborgen.
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Gerrit van Houten in de tuin van het Provinciaal ziekenhuis in Santpoort (1932)

Het hoofdstukje ‘Doorn 1993’ is van een andere orde. De verteller van Het dikke
hart richt hier het woord tot de lezer. Feiten die in het boek ter sprake komen, worden
in twijfel getrokken: het was Oosterhoff er blijkbaar niet om te doen de feitelijke
geschiedenis van Gerrit van Houten te vertellen.
De jaartallen die in de hoofdstuktitels worden genoemd suggereren historische
nauwkeurigheid, maar vergelijking met het boek Gerrit van Houten 1866-1934, dat
aan het eind van Het dikke hart nota bene wordt genoemd als bron voor gegevens
over Van Houtens leven en werk, wijst uit dat ze niet alle met de werkelijke jaartallen
overeenkomen. Zo wordt een bezoek van Gerrit aan oom Mesdag in Den Haag
gesitueerd in 1876, terwijl in de historische bron te lezen is dat Gerrit in 1880 voor
het eerst in Den Haag kwam. Volgens Het dikke hart is in februari 1881 voor het
eerst een schilderij van Gerrit openbaar te zien geweest, toen in de etalage van
boekhandel Scholtens zijn schilderij ‘Zomereik’ werd tentoongesteld. In Gerrit van
Houten 1866-1934 wordt echter vermeld dat Van Houten zijn eerste expositie had
in 1882 bij het Groningse Kunstlievend Genootschap Pictura, en dat het schilderij
‘De eik’ in oktober 1883 bij Scholtens in de etalage hing. Ook het jaar waarin Gerrit
lessen volgde op de Haagse Academie (1884) verschilt van het jaartal in de roman
(1883). Niet alleen de data die in Het dikke hart worden genoemd wijken nogal eens
af van de werkelijkheid. In de roman wordt een recensie van het Panorama van
Mesdag geciteerd uit Het Vaderland. In deze krant verscheen op 2 augustus 1881,
een dag na de opening van het Panorama, inderdaad een recensie, van kunstcriticus
Carel Vosmaer. Ongeveer de helft van deze recensie is overgenomen in Het dikke
hart, op enkele summiere afwijkingen na is de tekst letterlijk geciteerd. De advertentie
die in de roman volgt na de recensie is daarentegen fictief: in Het Vaderland is in de
gehele maand augustus van het jaar 1881 geen advertentie met vergelijkbare inhoud
gepubliceerd.
Het geloof van de lezer in de waarheid van het vertelde wordt gestimuleerd doordat
op veel plaatsen bekende feiten in de roman verwerkt zijn. Het is bekend dat Hendrik
Mesdag het Scheveningse Panorama schilderde, en dat hij daarin werd bijgestaan
door zijn vrouw Sina van Houten en zijn assistent George Breitner. Wie Mesdags
werkwijze kent, weet dat hij een glazen cilinder als hulpmiddel gebruikte om het
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panorama op locatie vast te leggen. De cilinder plaatste hij om zijn hoofd waarna hij
op het glas met een fijne penseel de contouren van het uitzicht dat hij wilde schilderen
aangaf. Thuisgekomen kon hij deze met behulp van de aanwijzingen op het glas
overnemen op het doek.
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Door de beroemde Haagse zeeschilder, die werkelijk de oom was van Gerrit van
Houten, in zijn roman te laten figureren, en door zijn specifieke werkwijze te
beschrijven, krijgt Oosterhoffs tekst een zekere geloofwaardigheid. De opzettelijke
afwijking van de werkelijkheid op andere plaatsen in de roman is dan ook intrigerend.
In het slothoofdstukje merkt de verteller op dat Mesdag nooit in Amerika was, terwijl
Mesdag in een eerder hoofdstuk in verband met een expositie Boston bezoekt. De
verteller wijst er bovendien op dat de in Het dikke hart opgenomen briefwisseling
tussen Gerrit en zijn familie niet de werkelijke briefwisseling is. Gebrek aan materiaal
kan hiervoor niet de reden zijn, in Gerrit van Houten 1866-1934 is een schat aan
briefmateriaal opgenomen. De prachtige, fictieve brieven in Het dikke hart
functioneren als middel om de veranderende gemoedstoestand van Gerrit te tonen.
Op andere plaatsen in de roman wordt echter wel geput uit de authentieke brieven,
er zijn letterlijke citaten uit terug te vinden. Gerrits moeder doet in een brief aan haar
zoon Derk verslag van een bezoek van Mesdag aan de familie Van Houten:
Oom Mesdag vond de 4 zeeën mooi en had geen aanmerkingen, tenminste
zeer weinig [...]. Ik vroeg aan Oom, hoe vindt gij het, is Gerrit
vooruitgekomen. Jazeker hij is vooruitgegaan, maar och het zijn alleen
Oom Mesdag's zeeën, jongetje. Jongen, gij kondt het zoo niet doen wanneer
gij mijn zeeën niet gezien had. Sientje, die jongen moet niets meer van ons
zien, [...]. In het logeerkamertje zeide Oom hé Sientje ik moet eerst zien
of het van mij is of van Gerrit. Tante zeide hij heeft het met een verstand
van 40 jaar gedaan en hij heeft de oogen van Mesdag gehad.
In Het dikke hart worden deze woorden vrijwel letterlijk in de monden van Sina en
Mesdag gelegd: ‘Je bent goed vooruitgegaan hoor Gerrit’, ‘Dat heb je netjes
afgekeken! [...] Hè Sientje? Ik moet eerst zien of het van mij of van Gerrit is.’ ‘Het
is met verstand van veertig gedaan, en hij heeft de ogen van Mesdag gehad.’
Naast de zaken die geheel afwijken van de werkelijkheid en zaken die ermee
overeenkomen, zijn er in Het dikke hart gegevens die ‘ongeveer’ kloppen. Er is te
lezen dat Gerrit in 1892 bij zijn oom en tante Fischer in Lippenhuizen woonde. In
werkelijkheid woonde hij in dat jaar inderdaad in Lippenhuizen, bij het echtpaar
Fischer, maar dat was geen familie. Voordat Gerrit bij dokter Fischer en zijn vrouw
kwam wonen, woonde hij echter bij zijn oom en tante in Almelo. Toen Gerrits
geestelijke gesteldheid hard achteruit ging werd hij bij dokter Fischer en zijn vrouw
in huis geplaatst. In Het dikke hart zijn de twee gegevens - het wonen bij zijn oom
en tante en het wonen bij dokter Fischer - samengebracht. Ook de samenstelling van
het gezin, waaruit Gerrit komt, heeft Oosterhoff ongeveer overgenomen in Het dikke
hart: slechts broer Derk wordt in de roman niet genoemd.

Geschiedenis en fictie
Ten opzichte van de werkelijke geschiedenis van Gerrit van Houten kan van Het
dikke hart gezegd worden dat het soms trouw de feiten volgt, dat het er soms net
naast zit en dat het in andere gevallen speculatief is of ronduit fabuleert. Enerzijds
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kan de historische dimensie van de roman als waarachtig gewaardeerd worden,
anderzijds moet erkend worden dat de geschiedenis soms in de schaduw wordt gesteld
van pure fictie. Lezen we het begrip historische roman naar de letter, dan kunnen we
Het dikke hart ermee karakteriseren. Maar stellen we ons sceptischer op en vragen
we bijvoorbeeld naar de toetssteen van het vertelde in Het dikke hart - wat is precies
de wérkelijke geschiedenis van Gerrit van Houten en hoe betrouwbaar zijn de bronnen
die zijn te raadplegen - dan stuiten we op nieuwe problemen.
Het leven van Gerrit van Houten dat wij als referentiepunt hebben gekozen, is een
beschreven werkelijkheid en dus een constructie. Het bestaan van de werkelijke
Gerrit van Houten trekken we niet in twijfel, wat nadere beschouwing behoeft is de
toegang tot die werkelijkheid. In het voorgaande is de primaire geschiedenis van de
roman in verband gebracht met andere teksten over Gerrit van Houten, niet met het
ware leven van deze kunstenaar. Zeker bij een levensverhaal als dat van Van Houten
dat door verschillende personen telkens anders is verteld, is het niet onbelangrijk dit
in overweging te nemen. Zo is er de versie van de door Gerrits fanatieke zus Alida
bezielde Gerrit
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van Houten Stichting. Lijnrecht hier tegenover staat de kijk van oom Mesdag en zijn
vrouw op het leven en werk van Gerrit. Dan zijn er de kunsthistorici, sommige
neutraal en andere zich, weliswaar voorzichtig, scharend achter ofwel Van Houten
ofwel Mesdag. En ten slotte is er nog het zelfbeeld van Gerrit dat op te maken is uit
enkele overgeleverde brieven. Het verleden kennen we kortom alleen door deze
uiteenlopende teksten. Er bestaat geen vast referentiepunt, de uiteindelijke voorstelling
van zaken hangt af van de gekozen tekstuele bronnen. Dat Oosterhoff aan het einde
van zijn roman geïnteresseerden in ‘de ware historie’ van Gerrit van Houten een
klein literatuurlijstje aanreikt, kan als een ironisch gebaar begrepen worden.
De relativerende en schijnbaar luchthartige manier waarop er tegenwoordig over de
historische roman gedacht wordt, is niet altijd gangbaar geweest. Geruime tijd was
de grondregel van dit genre het objectief en zo exact mogelijk weergeven van de
historische werkelijkheid. Deze hoge inzet is volgens de literatuurhistorica Lies
Wesseling terug te voeren op een andere visie op geschiedenis: ‘een voorstelling van
de geschiedenis als een ordelijk, continu proces dat in overeenstemming met een
bepaald dynamisch principe afstevent op een specifiek doel.’ In deze zogenaamde
totaliteitsgedachte vertonen historische ontwikkelingen een duidelijke samenhang
waardoor zij een kenbare totaliteit zijn. Aan dit geloof in historische kennis werd
lang gehecht, op basis van metafysische vooronderstellingen of op basis van een
meer seculier vertrouwen in ‘de vooruitgang’, totdat het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog dat geloof aan het wankelen bracht. Ook een algemene herbezinning
op het gedachtegoed van Nietzsche (‘de geschiedenis interpreteren ter ere van een
goddelijke rede, als gedurige getuigenis van een zedelijke wereldorde en zedelijke
eindbedoelingen [...]: dat is voortaan afgelopen’) leidde tot een kritiek op de
samenhang en doelgerichtheid van de geschiedenis. Het zwaartepunt van de
historische roman, die altijd relaties heeft onderhouden met de vigerende opvattingen
over geschiedenis, verschoof dan ook bij de modernistische schrijvers met historische
belangstelling. ‘Niet zozeer de buitenwereld als vermeend zelfstandig gegeven, maar
veeleer de manier waarop het individuele bewustzijn indrukken vanuit de buitenwereld
registreert, ordent en omvormt werd zodoende onderwerp van de roman’, aldus
Wesseling. Het ligt voor de hand om de hedendaagse (post)historische roman, waarin
zo vermakelijk met historische gegevens wordt gegoocheld - denk bijvoorbeeld aan
het werk van Louis Ferron - eveneens in verband te brengen met de huidige theorieën
over geschiedenis.
De coherentie en de doelgerichtheid van de geschiedenis zijn door de historici die
men wel aanduidt als narrativisten, ontmaskerd als eigenschappen van het historische
vertoog die niet tot de historische werkelijkheid zelf zouden behoren. Geschiedenis
wordt door hen, net als fictie, gezien als een eigen betekenissysteem; dit is een
verantwoording van de functie die zij heeft als menselijk construct. Wesseling
omschrijft de postmoderne historische roman met een treffend beeld als een soort
filosofisch laboratorium waar onderzoek wordt gedaan naar de identiteit van
geschiedenis. Het experiment met de organisatie van een tekst en de representerende
vermogens van taal zijn thans belangrijke bezigheden, zowel voor de historicus als
voor de schrijver.
In het artikel ‘Representatie, waarheid en ervaring’ analyseert de historicus Frank
R. Ankersmit de huidige representatiecrisis. Er kan eigenlijk niet meer bewezen
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worden dat een relatie tussen werkelijkheid en tekst nog mogelijk is, laat staan dat
getoond kan worden hoe een direct en authentiek contact met het gerepresenteerde
tot stand moet worden gebracht. Wat wordt in deze overspannen toestand over het
hoofd gezien, vraagt Ankersmit zich af, en zijn antwoord luidt: de categorie van de
ervaring. Dit is de richting die tot een correctie op de zwaktes van de
representatiecrisis kan leiden. Ankersmit pleit zeker niet voor een nieuw naïef soort
empirisme, natuurlijk is alle ervaring aan een context gebonden, ‘maar wij moeten
ons realiseren dat dit geenszins betekent dat wij ook hier het hedendaagse dogma
van de contextgebondenheid van de inhoud van de ervaring zouden moeten accepteren.
Mijn stelling zal bijgevolg zijn dat wel het optreden van de historische ervaring in
traditie en context zijn formele voorwaarden heeft, maar dat dat daarmee nog niet
hoeft te gelden voor de concrete inhoud van de ervaring.’ Ter verduidelijking maakt
Ankersmit de vergelijking met een vliegreis: de wolken belemmeren het zicht op de
grond, een tijde-
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lijke opening in de wolken is een voorwaarde dát men daadwerkelijk iets van de
grond ziet, maar bepaalt niet wát men ziet. De contextbepaaldheid van een dergelijke
ervaring van werkelijkheid hoeft niet onder alle omstandigheden te betekenen dat
de context (de wolken) onderdeel is van de ervaring (het zien van de grond). Deze
ervaring heeft volgens Ankersmit ‘niet het karakter [...] van een diepere doordenking
van of extrapolatie vanuit reeds bestaande kennis (of context), maar van de plotselinge
bewustwording van een “opening”, van een door traditie en context zelf geschapen
“ruimte” [...] waardoor eerst iets van de werkelijkheid zichtbaar kan worden dat
traditie en context altijd vertekenden of verhulden.’ In navolging van de filosoof J.
Dewey, die vergelijkbaar onderzoek naar de esthetische ervaring heeft gedaan, stelt
Ankersmit bovendien dat het optreden van een historische ervaring alleen
waarschijnlijk is als het subject en het object van de ervaring in balans zijn en er dus
van dominantie van één van de twee geen sprake is. Geheel passief, zonder enig
bewustzijn, de werkelijkheid ondergaan - Dewey gebruikt het beeld van een steen
die een berg afrolt - als mede het overinterpreteren van impulsen uit de werkelijkheid
door deze uitsluitend als symbolen voor een bepaalde stand van zaken te zien, zijn
de extremen in houdingen die de ontvankelijkheid voor ervaring bemoeilijken. Door
de aanname dat er buiten het subject geen werkelijkheid zou bestaan, is de balans in
het huidige representatiedenken verstoord geraakt. De waardering van de historische
ervaring zou daarop een correctie kunnen zijn.
Reeds bij Johan Huizinga treft men de gedachte van de historische ervaring aan.
Ankersmit neemt van Huizinga enkele aspecten van de ervaring over, zoals de
inwerking van triviale objecten uit het verleden, het gevoel van genade bij het
daadwerkelijke ervaren - Huizinga spreekt van ‘een dronkenschap van het ogenblik’
- en de authenticiteit van het contact met het verleden dat geheel onbemiddeld zou
zijn. Over dit laatste denkt Ankersmit iets terughoudender dan zijn vermaarde
voorganger, zoals uit zijn genuanceerde kijk op de betekenis van de context blijkt.
Desalniettemin tracht Ankersmit eveneens het contact met de geschiedenis te
hernieuwen.
Dezelfde intentie ligt ten grondslag aan veel historische romans van de hedendaagse
auteurs. De meeste van hen zijn doordrongen van de implicaties van de
representatiecrisis, wat niet wil zeggen dat daardoor het verlangen naar historische
werkelijkheid gedoofd zou zijn. E.L. Doctorow, auteur van belangrijke historische
romans als Ragtime (1975) en Loon lake (1980), veronderstelt dat elke generatie er
behoefte aan heeft de geschiedenis met eigen middelen opnieuw te schrijven. ‘Er
komt geen einde aan het schikken van de feiten,’ schrijft hij in zijn essay ‘Valse
documenten’. Doctorows persoonlijke opvattingen over geschiedenis en literatuur
sluiten aan bij die van de narrativisten onder de historici. Hij neemt aan dat ‘de
geschiedenis een soort fictie is waarin wij leven en hopen te overleven en dat fictie
een soort speculatieve geschiedenis is, misschien een supergeschiedenis; eentje die
werkt met gegevens, grootser en gevarieerder dan de historicus zich in zijn stoutste
dromen kan voorstellen.’ Het onderscheid tussen fictie en nonfictie wordt van de
schrijftafel geveegd, er zijn alleen nog verhalen. Toch zal men de romanciers
uiteindelijk moeten geloven. ‘Wij hebben het enige beroep dat toegeeft dat het liegt
en dus dragen wij het erekleed der oprechtheid,’ aldus Doctorow.
Met juist zo'n bekentenis besluit Oosterhoffs historische roman: ‘Veel feiten zijn
verdraaid, verzonnen, en verzwegen: de personen in deze geschiedenis hebben niet
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of geheel anders bestaan.’ Hoewel we bereid zijn na deze eerlijke anticlimax opnieuw
in de roman te investeren en voor de tweede keer de schrijver te geloven, is het de
vraag of wij als lezers misschien toch een moment kunnen hebben dat wij door de
dikke wolk leugens heen iets van een historische werkelijkheid ontwaardden. Met
andere woorden: lijdt ook Het dikke hart onder de representatiecrisis, zoals het slot
suggereert, of weet de roman deze op enigerlei wijze te overstijgen?

De historische ervaring in de roman
Er is nauwelijks een tweede roman in de Nederlandse literatuur aan te wijzen waarin
met zo'n regelmaat zo stellig wordt gesproken over de werkelijkheid en het weergeven
ervan. De bedenkingen van de verteller in het hoofdstukje ‘Doorn 1993’ staan in
schril contrast met de doorlopende bespiegelingen van de fictieve Gerrit van Houten
die wel weet hoe de werkelijkheid
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in elkaar steekt: ‘De rust die uitgaat van de werkelijkheid. Alles zit aan elkaar
geschakeld: binnen aan buiten, licht aan donker. De wolken aan het blauw en dat
aan de wolken en de bosrand bij Scheemda. Nergens zitten spleten. Daarom is de
wereld rond zeker?’ Van de zekerheid waarmee Gerrit zich uitspreekt over de
werkelijkheid, vinden we echter in zijn levenswandel - van zenuwachtige bedplasser
tot psychiatrisch patiënt - bar weinig terug; een tragische toestand die de roman
diepgang geeft. Naast de opvattingen van de verteller en van Van Houten zijn er nog
de uiteenlopende visies op werkelijkheid en afbeelding van de kunstenaars in de
roman. Op de Haagse academie bijvoorbeeld komt Gerrit in conflict met zijn
tekenleraar Mol over het schilderen van een plooi die in de ogen van de leraar te stijf
geschilderd is.
Gerrit werd rood van kwaadheid.
‘Het is de waarheid. U ziet die plooi toch zelf?’
‘Jij accentueert hem. God weet wie jullie jongeren die gemene ideeën
geeft.’
‘Het spijt me meneer Mol dat ik het niet met u eens kan zijn. Ik geef zo
goed mogelijk weer wat ik zie en dat lijkt me de enig juiste aanpak. In de
kunst gaat het mijns inziens om de werkelijkheid.’ Mol keek hem maar wat
aan. Zijn pijpje slurpte.
‘Net uit de luier, en een opvattingen!’
De grootste botsing tussen kunstenaars in de roman is die tussen Gerrit en oom
Mesdag, een strijd die ook in de kunstgeschiedenis beschreven is en die dus authentiek
genoemd zou kunnen worden. Het geschil staat voornamelijk in het teken van het
kennen en het afbeelden van de werkelijkheid. Vanzelfsprekend permitteert Oosterhoff
zich allerlei vrijheden in het vormgeven van de controverse tussen Mesdag en Van
Houten.
Mesdag is in 1856 getrouwd met Sina (Sientje) van Houten, een zus van Gerrits
vader Hindrik van Houten. De verhouding van Mesdag tot Gerrit in Het dikke hart
heeft evenwel trekken van een vader-zoon-relatie. In de eerste episode is Gerrit, net
tien jaar oud, op bezoek bij zijn oom in Den Haag en neemt hij letterlijk de plaats in
van Klaas Mesdag, het zoontje van Mesdag en Sientje dat in 1871 op achtjarige
leeftijd aan difterie stierf: ‘Op de stoel aan tafel zat een wezen met twee grijze
gezichten: de schilder Hendrik Willem Mesdag en zijn neef Gerrit van Houten.’ Kort
daarna kijken we met Gerrit mee door de kamer en zien we ‘op de schoorsteenmantel
beneden, tussen twee vazen en vogelveren, het zwarte portretje van Klaas, die dood
was’. Op meer plaatsen in de roman wordt de aandacht gevestigd op de bijzondere
band van Gerrit met oom Mesdag. Zo wordt van beiden gezegd dat ze een dik hart
hebben: ‘Mesdag zag de weg even door een waas en sloot de ogen. Zijn bloed was
oranje, er dreven slangetjes in van schuim. Zijn dikke hart spoot alles nog naar de
uiterste randen’ en ‘Gerrit had zich al langs Koelman gewrongen. Pijn in zijn dikke
hart.’ Zo'n curieuze typering brengt een reeks associaties op gang over de inborst
van de twee hoofdpersonen: een groot hart hebben (moedig zijn), dik zijn, zich
beklemd voelen door wat zwaar op het hart ligt, (te) sterke passies hebben of in (te)
hoge mate een gevoelsmens zijn. Dergelijke omschrijvingen worden door de roman
ruimschoots ondersteund. De suggestie van een vader-zoon-relatie spreekt ook uit
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de passages waarin Mesdag zijn neef ruimhartig (vaderlijk!) schilderkundige
aanwijzingen geeft. Gerrit zelf fantaseert soms dat hij door Mesdag als een zoon
wordt gezien. In zijn Haagse tijd aan de academie - vals gedateerd in de roman bemerkt de jonge schilder tijdens een wandelingetje naar het Panorama Mesdag dat
zijn oom op een kleine afstand voor hem loopt. Terstond verbeeldt hij zich dat zijn
oom zich omdraait en hem vraagt om bij hem en Sientje te komen wonen, zij zullen
hem als een ware zoon beschouwen. Een andere keer stelt Gerrit zich voor dat hij
zijn gefantaseerde vader uit de weg zal ruimen en weldra krijgt de relatie freudiaans
gewicht: ‘Als ik een slagersmes had stak ik het in zijn lever.’
Werkelijk voer voor freudianen is de scène waarin Gerrit een gipsen penis, die hij
op zak heeft sinds deze na een gasontploffing op de academie van een beeld is
afgebroken, uit alle macht tegen het doek van Mesdags Panorama smijt. In artistiek
opzicht is Mesdag voor Gerrit inderdaad een vaderfiguur die opzij gezet moet worden
om ruimte vrij te maken voor de ontwikkeling van eigen opvattingen en werken. Dit
conflict met Mesdag is het brandpunt van Het dikke hart. Wat de roman representeert
lijkt dus toch sterk op het ware leven van Gerrit van Houten, er zijn althans duidelijke
overeenkomsten met wat in bestaande literatuur wordt verteld. Dit voorbehoud
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dient gemaakt, want hoe werkelijk de wereld ook (geweest) moge zijn, wij kennen
haar alleen door de verhalen die erover in omloop zijn. Niet voor niets puilt Het dikke
hart uit van correcte én corrupte citaten uit kranten, kunstkritieken, brieven van
betrokkenen en verwijzingen naar kunsthistorische bronnen. Al dat materiaal is door
Oosterhoff herschikt en aangevuld met nieuwe feiten van eigen makelij. Het conflict
Mesdag-Van Houten is in deze post-historische roman aangegrepen om op
speculatieve wijze een historische werkelijkheid opnieuw ervaarbaar te maken. Hoe
de roman daarin slaagt, zal blijken uit een reconstructie van het conflict.
De stijfkoppige Gerrit van Houten loopt zoals gezegd over van ideeën over hoe
de werkelijkheid eruit ziet en hoe zij het beste voorgesteld kan worden. Mesdag, een
al even eigenzinnig personage, houdt zich met dezelfde zaken bezig.
‘Die Fransen hebben veel dingen goed gezien.’ Mesdag had hetzelfde al
dikwijls gedacht, en iedere keer werd hij er vrolijk van: zo was het! Zoals
de koetsier ervoor zorgt dat we aankomen op de gewenste plek, en een
kleermaker maakt dat we er toonbaar uitzien, zo zorgt de schilder ervoor
dat wat we zien ook werkelijk waar is. Dit harmonische standpunt had de
laatste jaren alleen maar terrein gewonnen. Hoe kon het ook anders? Het
was geschapen om de wereld te veroveren!
Mesdags absolute greep naar de waarheid is zijn beroemde Panorama. De
totstandkoming van dit grote werk in de roman stelt Oosterhoff in de gelegenheid
om enkele kolderieke passages te schrijven over onder meer de inspanningen van de
zwaarlijvige Mesdag om zijn dikke hoofd in de glazen cilinder te wurmen en het dan
nog op de juiste plaats te krijgen en te houden. Dit laatste is zeker geen sinecure. Als
de schilder een paar centimeters verkeerd zit, krijgt hij ongezouten kritiek van Sientje.
Bits antwoordt Mesdag: ‘Waar ik ben, daar is mijn hoofd altijd in het midden.’ Zo
onthult de roman het bedrog van elke representatie, ook van Mesdags megalomane
Panorama, door het uiterst subjectieve karakter van de voorstelling te tonen.
Tegenwoordig weet men dat Mesdag sommige onesthetische zaken van het oude
Scheveningen, een bouwput bijvoorbeeld, op het doek heeft weggelaten en dat hij
Breitner er architectuurpartijen bij liet schilderen die vanaf standplaats Seinpostduin
niet zichtbaar kunnen zijn geweest. De functie van het Panorama Mesdag in Het
dikke hart bestaat kortom uit het historisch kleuren van de roman en het illustreren
van het centrale thema: het afbeelden van de werkelijkheid. Wie de passages over
het Panorama na het commentaar van de verteller herleest, proeft de consequente,
mild-ironische toon van de beschrijvingen. Mesdags onvoorwaardelijke geloof in
representatie en de pretentie van het waarachtige schilderen komt nu bijna
lachwekkend over, dat is de ironie van de geschiedenis. Voor Gerrit daarentegen is
het bekijken van het Panorama een serieuze beproeving. Het onbegrensde schilderij
dat verhult dat het een kunstwerk is doordat de ruimte waar het hangt zorgvuldig is
gemaskeerd (‘nergens zitten spleten’), confronteert Gerrit met zijn eigen streven naar
de perfecte weergave. Zijn reactie is tweeslachtig: ‘Je kon het niet beter doen dan
zo, niet mooier, niet lelijker. Het paviljoen van de Prins, stijf gedaan, maar het was
stijf, het was afgekeken van zoals het was.’
Waarschijnlijk uit frustratie over het succes van zijn oom gooit Gerrit even daarna
de gipsen penis naar het doek. Die frustratie is ontstaan na het bezoek van Mesdag
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en Sientje aan de jonge Gerrit in Groningen. Daar valt voor de eerste keer het woord
afkijken, een belangrijk begrip in de roman. Gerrit zou het schilderen ‘netjes
afgekeken’ hebben van zijn oom, menen de Mesdags. Vader Hindrik van Houten vat
dit commentaar op als een mooi compliment, maar Gerrit is erg van streek. Snel
tekent hij zijn oom als een groot beest en steekt hij met zijn potlood dwars door de
ogen op het papier. In de roman is dan het conflict Mesdag-Van Houten geboren. Te
pas en te onpas, op zijn heldere en op zijn minder heldere momenten, spookt het
afkijken sindsdien door Gerrits hoofd. Hij wijkt bijvoorbeeld een keer af van zijn
plan om de schilder Weissenbruch op te zoeken, bang dat die zou zeggen: ‘Zo, kom
jij eens afkijken?’ Het dubbele van Gerrits reactie op het Panorama zit dus in het
woord afkijken dat een negatieve betekenis draagt, maar ineens positief betrokken
wordt op de geslaagde nabootsing van de werkelijkheid.
De angst voor beïnvloeding zat erg diep bij Gerrit, lezen we in Gerrit van Houten
1866-1934. Behalve door Mesdag zou hij nog eenmaal voor afkijker zijn
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uitgemaakt. Zijn ‘Boom tegen de avondlucht’ (1882) dat verwant is aan de Franse
School van Barbizon, wilde Gerrit aan een neef schenken maar dat ging niet door
toen de neef hem van afkijken beschuldigde. In plaats daarvan beschreef Gerrit de
achterkant met grote letters: ‘Gemaakt voor dat ik de Fransche schilderijen gezien
heb.’ Dit incident keert weliswaar niet letterlijk terug in de roman, maar het echoot
wel na in de episode ‘Boston 1900’ waarin de cruciale scène van de roman voorkomt.
‘Boston 1900’ beschrijft het verblijf van de Mesdags in Amerika voor een
verkooptentoonstelling van de Haagse meester. Mesdag en zijn vrouw verblijven bij
de gastvrije familie Tiddens. Tijdens een diner toont een van de aanwezigen een
aquarel van Mesdag aan de schilder: ‘een zeegezichtje met twee bommen. Drie, vier
tinten: bruin de hoofdkleur; wat geel, wat grijs, wat zwart. [...] Dit moest een vroege
zijn, tegenwoordig werkte hij breder en sneller. Maar deze was mooi van evenwicht.’
Sientje betast het papier en de schilder erkent: ‘Ja hoor, dit is een Mesdag.’ Het
werkje is niet gesigneerd dus legt Mesdag zijn sigaar weg en schrijft hij zijn naam
erop. ‘Gelukkig,’ stelt de eigenaresse, ‘want er is ook namaak op de markt.’ Het
gesprek komt op vervalsingen. Sientje bekijkt met belangstelling het werkje dat voor
een vroege Mesdag wordt aangezien.
Sien sloeg het blad om. Toen keek zij Mesdag even aan. Met een rietpen
stond over de hele achterkant geschreven, in dikke letters, in een woedend
strak handschrift: NIET AFGEKEKEN.

‘Boom tegen de avondlucht’ met handschrift Gerrit van Houten: ‘Gemaakt voor dat ik de Fransche
schilderijen gezien heb’

Het belang van deze passage schuilt in de manier waarop de historische betekenis
op de lezer wordt overgebracht: als een schok. De scène is de ontknoping van het
conflict van Mesdag en Van Houten dat tot die tijd de roman een bepaalde spanning
had gegeven. Het wonderlijke is dat wat wij dé historische ervaring in deze roman
zouden willen noemen, het effect is van een sterk staaltje van fabuleren van
Oosterhoff. Temidden van verdraaide gegevens en ogenschijnlijk triviale, verzonnen
gebeurtenissen ondervinden wij als lezers ineens de sensatie van historische waarheid
en ...authenticiteit. In een glimp kan iets opgevangen worden van het moeilijke
karakter en het trieste leven van de ware Gerrit van Houten. Hoewel Van Houten in
de bewuste scène in de roman niet ter plekke is, had zijn aanwezigheid ons niet harder
kunnen treffen. De woorden van Ankersmit parafraserend: het is een plotselinge
bewustwording van een opening in de fictieve geschiedenis en van een door de traditie
(van representatie) en door de context (van Van Houten-anekdotes) geschapen ruimte
waardoor iets van de werkelijkheid zichtbaar wordt. De vraag waarom Oosterhoffs
verhaal door een dikke wolk leugens van de waarheid gescheiden is, hebben we
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herleid tot de crisis in de representatie in onze cultuur. Maar na de episode ‘Boston
1900’ leggen we ons er niet bij neer dat het contact met een historische werkelijkheid
geheel onmogelijk zou zijn geworden.
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Annemarie van den Berg en Ronald Besemer hebben Nederlands
gestudeerd en zijn beiden redacteur van Stichting Bébert (literaire
activiteiten in Theater Kikker in Utrecht), waarbij Tonnus Oosterhoff in
november 1996 te gast was.
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Het politieke kinderspel
Jan Willem Mathijssen
Middernachtskinderen van Salman Rushdie
Middernachtskinderen van Salman Rushdie is gesitueerd in het
geboorteland van de schrijver, India. Tal van gebeurtenissen uit de
roerige geschiedenis van deze vijftig jaar ‘jonge’ staat zijn terug te
vinden in zijn roman. Wat is de consequentie voor het boek wanneer
dit realistische beeld ondermijnd wordt, doordat het werk ook vol
blijkt te zitten met tovenaars en spoken en de hoofdpersoon een
telepatisch radiostation in zijn hoofd meedraagt? Jan Willem
Mathijssen stuit door het antwoord op deze vraag op de kern van
Rushdie's werk, het vertellen in al zijn vormen en gedaanten.
India, de parel in de Britse kroon, was hevig teleurgesteld in haar overheersers toen
ze na een grootscheepse inzet in de Eerste Wereldoorlog geen grotere zelfstandigheid
kreeg. Integendeel, de Rowlatt Acts vormden een nog sterkere onderdrukking. De
Indiërs voelden zich bedrogen en gingen de straat op. Toen in Amritsar (1919) het
Engelse leger zonder reden het vuur opende op de demonstranten, sloeg de
teleurstelling om in woede. Onder leiding van de Hindoe Mahatma Ghandi begon
een periode van massaal, maar vreedzaam verzet. Door vastenacties en marsen werd
het Britse systeem lamgelegd. Het leek er zelfs op dat de moslims, onder leiding van
Jinnah, de beweging zouden steunen. Indiërs kregen een plaats in de koloniale
regering. Het streven was nu echter een volledig zelfstandige staat; een lange periode
van overleg volgde.
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak steunde India de Britten, maar eiste in ruil
hiervoor wel autonomie. Direct na de oorlog bereikten Hindoe-leider Nehru, Jinnah
en de Brit Mountbatten een akkoord over de Indiase onafhankelijkheid. Op 15
augustus 1947 was India officieel een autonome staat. Ondertussen was de kloof
tussen Hindoes en moslims echter steeds groter geworden. De moslims creëerden
nu hun eigen land, Pakistan, aan beide kanten van het Indische subcontinent. De twee
nieuwe staten gingen geen rooskleurige toekomst tegemoet. Groepen moslims
verlieten hun woonplaats in India om in de moslimstaat te wonen en groepen Hindoes
gingen de andere kant op, volksverhuizingen die gepaard gingen met rellen en
gevechten. De man die de Indiase eenheid had bewerkstelligd, Mahatma Ghandi,
werd vermoord. India raakte in een oorlog verwikkeld met China over de
Himalaya-provincies en ook andere grensprovincies leverden grote problemen op:
India en Pakistan bevochten elkaar in 1965 om de deelstaat Kashmir. Na de regering
van Nehru kwam in 1967 zijn dochter Indira Ghandi aan de macht. Door haar
tegenstanders te verwijderen kon ze de touwtjes stevig in handen houden. Midden
jaren zeventig brak er een economische crisis uit. Indira Ghandi reageerde daarop
door de noodtoestand uit te roepen; economische maatregelen gingen gepaard met
een verregaande opschorting van de democratie. Er werd een
gedwongen-sterilisatiecampagne uitgevoerd die veel kwaad bloed zette. In 1980, na
een drie jaar durende afwezigheid, kwam Indira Ghandi weer terug in het zadel.
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Een jaar later rondt Salman Rushdie zijn roman Middernachtskinderen af. Hij had
al eerder een boek geschreven, Grimus, een roman met science-fiction elementen,
maar die bleef zonder succes. Met Middernachtskinderen komt Rushdie op bekender
terrein. De schrijver werd in Bombay geboren in een moslimfamilie en ging naar
Engeland om onderwijs te volgen aan een kostschool en later aan de universiteit,
terwijl zijn ouders vertrokken naar het nieuw gestichte Pakistan. Als kind van twee
culturen, zowel de Britse als de Indische, blijft Rushdie zich bezighouden met de
vermenging van verschillende culturen en overtuigingen. In Middernachtskinderen
maakt Rushdie gebruik van het genre van de historische roman om de geschiedenis
van India te herschrijven. Dit doet hij om de natie een stem te geven, maar ook om
het ongelijk van de geschiedschrijvers te bewijzen. Bovendien, zo suggereert de
roman, zijn er in de
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onverwezenlijkte mogelijkheden van het verleden nieuwe wegen voor de toekomst
te vinden. Als alle dromen veranderen in nachtmerries, blijft als laatste hoop de
verbeelding bestaan, als een middel waarmee iedereen zijn wil aan de werkelijkheid
op kan leggen, in een wereld waarin iedereen een eigen stem heeft. Na
Middernachtskinderen schreef Rushdie Schaamte en De duivelsverzen. Naar
aanleiding van het laatste boek spreekt Khomeini een fatwa over de schrijver uit,
waardoor hij genoodzaakt is zijn leven in schuilplaatsen door te brengen. Met het
verschijnen van De laatste zucht van de Moor trad Rushdie weer in de openbaarheid:
hij komt op televisie en woont (onder zware bewaking) congressen bij, maar hij blijft
ondergedoken.

De wondere werelden van de historische roman
Middernachtskinderen is voor een deel een vermakelijke schelmenroman. Rushdie
geeft het woord aan Saleem Sinai, die het verhaal van zijn leven en dat van zijn
familieleden vertelt. Saleem raakt verzeild in allerlei avonturen en komt op zijn
omzwervingen mensen uit alle mogelijke lagen van het Indiase politieke en sociale
leven tegen. De geliefde van zijn moeder is een oude Indiase vrijheidsstrijder, zijn
tante is getrouwd met een groot Pakistaans legeraanvoerder, zijn ouders wonen in
een rijke wijk van Bombay, de vriend van zijn voedster is een bandiet en als Saleem
tijdens de Indo-Pakistaanse oorlog zijn geheugen verliest, belandt hij met een stel
soldaten in de jungle en daarna in een sloppenwijk in het tovenaarskwartier. Tijdens
zijn zoektocht naar een betere wereld komt hij uitersten tegen, toppen maar ook
dalen, waar de mens net zo bronstig, vraatzuchtig of schijterig is als een dier.
Bezigheden als sex, eten en poepen worden in groteske vormen beschreven.
Tegelijkertijd is het boek een historische roman over India. Het leven van Saleem
loopt gelijk aan dat van de nieuwe natie; allebei zijn ze geboren op 15 augustus 1947.
Alle belangrijke politieke gebeurtenissen in de geschiedenis van India passeren de
revue; vanaf de eerst crisis waarmee het Indiaas nationalisme begon (het bloedbad
te Amritsar in 1919) tot aan de noodtoestand die Indira Ghandi afkondigde in de
jaren zeventig. De roman vertoont daarnaast ook veel kenmerken van fantastische
literatuur. Tovenaars, telepaten, spoken en andere magische wezens verschijnen op
het toneel om een rol te spelen in de geschiedenis en niets lijkt zo normaal als een
wonder. Zo kan een metafoor ook een feit worden: de testikels van Saleems vader
bevriezen nadat hij had uitgeroepen: ‘Mijn activa zijn bevroren!’.
Het lijkt raar om fantasie en historie te vermengen, maar bij nader inzien blijkt
dat het genre van de historische roman zich er zelfs uitstekend voor leent. In het
genre worden namelijk twee verschillende werelden samengevoegd: de historische
en de fictieve. De historische roman combineert een reeks feiten en historische
personen (de historische waarheid) met een fictief verhaal waarin verzonnen
personages voorkomen. Deze twee werelden staan niet los van elkaar: de personages
uit de verzonnen wereld worden gelijkgeschakeld met personen uit de wereld van
het verleden. Als we bijvoorbeeld naar het prototype van de historische roman kijken,
Ivanhoe (1819) van Sir Walter Scott, zien we dat de schrijver een personage verzint
- zoals de nar Wamba - en dat personage laat leven aan het hof van een Saksische
edelman, die daadwerkelijk heeft bestaan. Op vergelijkbare wijze ontmoet het
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fictionele personage Saleem Indira Ghandi. Omdat het een roman betreft, moeten
we aannemen dat de laatste een fictief personage is. Indira Ghandi, president van
India, is echter ook een historisch persoon en de lezer zal het personage Indira Ghandi
identificeren met de president van India. Deze identificatie gaat dus de grenzen van
de wereld van fictie voorbij om in de geschiedenis terecht te komen. Deze overstap
gaat niet soepel: tussen deze werelden ligt een grens, een breuklijn, die door de
traditionele historische roman zoveel mogelijk verdoezeld wordt.
Het idee dat er verschillende werelden bestaan (zoals de historische en de fictieve)
wordt uitgewerkt door de theorie van het postmodernisme. Wij leven allemaal in
verschillende werelden en in iedere wereld gelden eigen regels. Een student met een
katholieke achtergrond leeft bijvoorbeeld zowel in de wereld van het katholieke
geloof, waar plaats is voor een God, als in de wereld van de wetenschap, die God al
lang dood verklaard heeft. Deze werelden, zoals al uit het voorbeeld blijkt, botsen
met elkaar, omdat de regels die in elke wereld gelden verschillend zijn. Theoreticus
Brian McHale noemt die verschillende werelden ‘ontologieën’1.. Hij laat zien dat de
postmoderne historische roman gebruik maakt van de breuklijn die de traditionele
historische roman verdoezelde, om vragen te stellen over wat voor verschillende
ontologieën er zijn en in welke van die ontologieën wij leven.
In het India van Salman Rushdie zijn er duizenden van zulke ontologieën, van de
officiële geschiedenis
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Vader en dochter: Jawaharlal Nehru en Indira Ghandi

tot sprookjes, van de Bollywood-films tot de Britse literatuur. Andere ontologieën
waaruit de Indiase natie bestaat zijn de grote religies, de mythologie (Mahabharata,
Ramayana), de verschillende talen (onder andere het Urdu en het Hindi) die de
verdeling in provincies bepalen, en de geschiedenis van de Britten. Wat echter tussen
al deze grote verhalen ontbreekt, is de ‘nationale geschiedenis van de staat India’:
dit verhaal zou alles aan elkaar moeten lijmen tot een collectieve droom. Het
hoofdpersonage Saleem Sinai onderneemt een poging zo'n geschiedenis te schrijven
door het verhaal van de middernachtskinderen te vertellen. Dat zijn kinderen die
rond het tijdstip van de Indiase onafhankelijkheidsverklaring geboren zijn en (daarom)
bovennatuurlijke gaven hebben.
De bovengenoemde ontologieën zijn verhalen. Al deze werelden bestaan uit
woorden. In de literatuur (en daar niet alleen volgens sommigen) zijn woorden de
enige werkelijkheid. Losse woorden betekenen echter niets. Om aan de werkelijkheid
een betekenis te verlenen moet je er een verhalende structuur aan geven. Zo is het
in elk geval met de bovengenoemde werelden: de religies en de geschiedenis zijn
geschreven op basis van een plot. Op een gegeven moment in de roman bedenkt
Saleem echter dat de werkelijkheid misschien niet de vorm van een verhaal heeft,
maar van een encyclopedie. Het belangrijkste verschil tussen encyclopedie en roman
is dat de eerste nevenschikkend is en de tweede een hiërarchische structuur aanbrengt.
In de encyclopedie staan de verschillende ontologieën in lemma's naast elkaar. Als
een persoon de lemma's van de werkelijkheid omsmeedt tot een verhaal, zoals een
romancier doet, maakt hij de ene zaak ondergeschikt aan de andere: hij kiest de
hoofdzaken, laat andere zaken weg, en bepaalt zo een werkelijkheid voor andere
mensen. Hij schept een eigen wereld, met eigen regels en waarheden. Doordat Saleem
de verschillende werelden in zijn verhaal samen wil voegen, blijft hij worstelen met
deze problematiek, net als sommige personen die hij tegenkomt in zijn leven. De
magiërs en de verhalenvertellers hebben nog de meeste grip op de werkelijkheid,
omdat zij hem met taal (om) kunnen vormen. Daarom doet Saleem zo'n wanhopige
poging een verhalenverteller te worden. Saleems grootmoeder, ‘Eerwaarde Moeder’,
is een voorbeeld van het tegenovergestelde, altijd op zoek naar woorden en betekenis
met haar stopwoordje ‘Hoenoemjehet’.

Geschiedenis schrijven
De werkelijkheid wordt gevormd door bepaalde verhalen, die van elkaar verschillen
en die kunnen botsen. Het is uiteindelijk de schrijver die de ordening aanbrengt en
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bepaalt wat hoofd- en bijzaak is, wat hij als waarheid aanneemt en wat als verdichtsel.
De problematiek waar Saleem op stuit, reflecteert een stroming in het denken van
de tweede helft van deze eeuw. In het literair postmodernisme van de jaren zestig en
zeventig werd de al bestaande twijfel aan
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het vermogen van taal om de werkelijkheid weer te geven geradicaliseerd. Men
keerde zich af van representatie en referentialiteit en ging metafictie schrijven, boeken
over boeken. Sommige schrijvers kwamen tot de conclusie dat (objectieve)
representatie in feite onmogelijk is. Taal kan geen onzichtbaar medium zijn om de
werkelijkheid weer te geven, omdat het de werkelijkheid schept in plaats van
observeert. Bovendien doet taal dit binnen het historisch kader van tijd en plaats.
Ideeën over bijvoorbeeld de ongelijkheid van blank en zwart of man en vrouw,
werden ontmaskerd als ‘verhalen’, geschreven door blanke, mannelijke auteurs. De
rol van de auteur werd door dit idee politiek beladen: als er geen representatie is die
op waarheid berust, maar alleen een subjectieve, dan is alle tekst politiek. De auteur
heeft de macht een ‘werkelijkheid’ te scheppen conform zijn waardeoordelen.2.
Ook de geschiedenis werd ontmaskerd als een cultureel bepaald verhaal, vaak
gebruikt om gekoloniseerde volkeren onder de duim te houden. De geschiedschrijver
maakt een verhaal van de feiten en gebeurtenissen vanuit het idee dat de mens (in
dit geval de mannelijke Brit) het centrum van alles is en dat er een vast verband
bestaat tussen oorzaak en gevolg. Zo wordt een constructie gemaakt waarin de
geschiedenis zich naar één doel ontwikkelt: de onvermijdelijke overwinning van het
ene volk (het Britse) op het andere (het Indiase) en de daaropvolgende overheersing.
De geschiedenis wordt geschreven in opdracht van de overwinnaars en de
geschiedschrijver praat hen naar de mond.
Rushdie gebruikt een ingenieuze kunstgreep om dit bloot te leggen. Hij voert
Saleem op die een poging doet een nationale Indiase geschiedenis te schrijven.
Hiermee doet hij hetzelfde als de historicus: hij maakt een constructie waaruit het
(hemelse?) plan van de geschiedenis blijkt. Saleem verbindt zijn eigen leven aan dat
van de Indiase natie. Om alles in het verhaal te passen verzint hij allerlei verbanden.
Zo gebruikt hij vloeken en voorspellingen om aan te geven dat er sprake is van
voorbeschikking, herhalingen van beschrijvingen en Leitmotiven om te bewijzen dat
er een zekere logica in de voorvallen huist. Saleem heeft de neiging om overal een
invulling aan te geven, ook aan de dingen waar hij niets van weet. Hij stelt dat hij
met handboeien aan de geschiedenis vastgeklonken is, ‘want dankzij de occulte
tirannieën van die minzaam groetende klokken was ik op een geheimzinnige manier
in de handboeien van de geschiedenis geslagen, mijn lot onlosmakelijk aan dat van
mijn land geketend.’ (p. 10) Maar het omgekeerde is waar: hij ketent de geschiedenis
aan hem vast.
Op een zeker moment vraagt Saleem zich af of de loop der dingen bepaald wordt
door toeval of door het lot, met andere woorden: of de geschiedenis betekenisloos
is of zin heeft. Deze levensvraag loopt als een rode draad door de geschiedenis van
zijn familie. Zijn grootvader Aadam verloor zijn geloof in de grote ideologieën, de
religie en de wetenschap. Het enige waar hij uiteindelijk in geloofde, was dat
verandering onvermijdelijk is. Hij raakte betrokken bij het bloedbad in Amritsar,
waar honderden Indiërs neergeschoten werden door de Britten. Sindsdien hebben
alle historische gebeurtenissen invloed op zijn leven: hij krijgt bijvoorbeeld - net als
heel India - de optimisme-ziekte en hij moet onderdak bieden aan een verzetsstrijder,
die een verhouding met zijn dochter krijgt. Met deze erfenis wordt Saleem geboren,
symbolisch genoeg op het moment dat India's onafhankelijkheid wordt uitgeroepen.
Saleem voelt dezelfde leegte als zijn grootvader; hij vreest dat zijn bestaan zinloos
is als het niet verbonden is met de geschiedenis. Om zijn band met de geschiedenis
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uit te vinden observeert Saleem haar niet, maar haast hij zich om haar een betekenis
op te leggen. Dit doet hij uit eigenbelang, uit angst dat zijn leven geen zin heeft.
Precies op het moment dat hij die angst voor het eerst voelt, ontdekt hij het
telepathische radiostation Radio All-India in zijn hoofd, dat hem in staat stelt met
de geschiedenis mee te doen. Zijn neus fungeert als een soort zender en ontvanger.
Door zijn bijzondere gave kan hij de gedachten van andere mensen lezen, en krijgt
hij contact met de middernachtskinderen. De vraag of de geschiedenis een doel heeft
wordt vervangen door de vraag wie de zin van de geschiedenis bepaalt en om wat
voor redenen. Rushdie parodieert met het gedrag van Saleem de geschiedschrijving.

Alternatieve geschiedenis
Middernachtskinderen is een parodie, maar tegelijkertijd herschrijft het de
geschiedenis van India. Het herschrijven van de geschiedenis is een politieke daad.
Het verstoort de illusie dat een bepaalde serie gebeurtenissen onvermijdelijk is.
Daarnaast is het vergelijkbaar met het schrijven van een utopie. De utopie probeert
een (totaal)oplossing voor maatschappelijke problemen te geven, die in de toekomst
verwezenlijkt kan worden. Postmoderne schrijvers kiezen echter

Vooys. Jaargang 15

31
niet meer voor de vorm van de utopie om een vooruitblik op de toekomst te geven;
zij gebruiken de uchronie. Lies Wesseling heeft het genre zo gedoopt: de uchronie
is een geschiedenis die tegen de feiten indruist.3. Zij levert de alternatieven voor de
bestaande orde in de onverwezenlijkte mogelijkheden van de historische situaties.
De vraag hierbij is: hoe zou de geschiedenis eruit hebben gezien als... Fuentes schreef
in Terra Nostra: ‘History repeats itself only because we are unaware of the alternate
possibilities for each historic event: what that event could have been but was not.
Knowing we can insure that history does not repeat itself; that the alternate possibility
is the one that occurs for the first time.’4. De alternatieve geschiedschrijving geeft
een stem aan de groepen die in de officiële geschiedenis niet telden, zoals de vrouwen,
de Afrikaanse slaven en, in dit geval, de Indiërs.
Rushdies roman combineert de officiële geschiedenis met een verborgen
geschiedenis: het fantastische verhaal van de middernachtskinderen. Saleem komt
met ze in contact door middel van zijn telepathische Radio All-India. De
middernachtskinderen spelen een rol in de officiële geschiedenis: zij vormen met
hun machtige gaven een bedreiging voor de macht van Indira Ghandi. De een kan
reizen in de tijd, de ander is onweerstaanbaar mooi, de derde kan gedachten lezen.
Allemaal hebben ze sprookjesachtige krachten die het gezag niet kan beheersen.
Indira Ghandi wil totale heerschappij en kan het niet hebben dat de
middernachtskinderen haar macht ontglippen en zelf de politiek kunnen beïnvloeden.
Dat doet zeker Saleem, die voor een deel de geschiedenis bepaalt, actief of passief,
letterlijk of metaforisch. Saleem vertelt:
Met de combinate van actief en letterlijk bedoel ik natuurlijk al mijn
handelingen die rechtstreeks de loop van toekomstige historische
gebeurtenissen beïnvloedden of veranderden. De verbinding van passief
en metaforisch omvat alle socio-politieke stromingen en gebeurtenissen
die mij, louter door te bestaan, metaforisch beïnvloedden. Tenslotte is er
de vorm van actief-metaforisch, dat die gelegenheden bijeenbrengt waarop
dingen die door mij werden gedaan, of mij werden aangedaan,
weerspiegeld werden in de macrocosmos van openbare aangelegenheden,
aangetoond dat mijn privébestaan symbolisch samenviel met de
geschiedenis. (p. 273-274)
Saleem bepaalt de geschiedenis al als hij met peperpotten schuift: de bewegingen
worden vertaald in strategieën in de Indo-Pakistaanse oorlog. Als een soort Napoleon
drukt de nietige Saleem zijn stempel op de gebeurtenissen. Dit is een zwaar
overtrokken en ironisch beeld van de geschiedenis als een proces dat door enkele
grote staatshoofden gestuurd wordt.
Middernachtskinderen geeft een alternatief voor de officiële versie van de
geschiedenis. De officiële versie is ontstaan doordat er meer informatie over de
machthebbers is. Napoleon wint een veldslag, waarna zijn verhaal in de
geschiedenisboeken terecht komt. Historische kennis is dus verstrengeld met politieke
macht. Als er echter meer informatie is over het leven van de verliezers, zoals Saleem
en de andere middernachtskinderen, kan dit een verhaal scheppen dat het verhaal
van de staatshoofden ondermijnt. De middernachtskinderen zijn een uitvloeisel van
de fantastische aard van de Indiase werkelijkheid en tegelijkertijd weerspiegelen ze
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de politieke geschiedenis in hun privélevens. Zij hebben betekenis zowel in de wereld
van mensen als in de wereld van ideeën, in de vorm van metaforen. Als de kinderen
opgroeien krijgen ze te maken met de mentaliteit van de volwassen wereld, die ze
met de klassenmaatschappij, de tegenstellingen tussen goed en slecht, tussen rijk en
arm confronteert. De tegenstander van Saleem binnen de groep van
middernachtskinderen, Shiva, biedt deze dualiteit het hoofd door alles als ding te
beschouwen. Over objecten kan hij namelijk macht uitoefenen. De verborgen
geschiedenis van de middernachtskinderen laat zo dus zien hoe volgens Rushdie de
mentaliteit in India veranderd is: de droom van Mahatma Ghandi en zijn volgelingen
is verworden tot een slagveld van religieuze fanatici, moslims, Sikhs en Hindoes die
elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
Rushdie gebruikt de kinderen als tegenhanger voor de officiële geschiedenis.
Tegenover de macht van de politiek en de klassenmaatschappij zet hij de verbeelding.
De speelse herschrijving van de geschiedenis, de macht van de magiërs en de
verhalenvertellers maken deel uit van de collectieve droom die India eerst was.
Mythen - stelt de verteller - zijn nuttiger dan feiten. Pure kennis werkt niet. Het
koloniale gedachtengoed heeft afgedaan, en de Indiërs moeten hun eigen verhaal
gaan schrijven. Hierbij is de feitelijke waarheid niet zo belangrijk als andere
waarheden die heilig zijn geworden in de loop van de tijd. De waarheid van het
geheugen, bijvoorbeeld, kan een samenhangende versie van de gebeurtenissen
scheppen, en soms vormen legenden de werkelijkheid. De verbeelding kan
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verschillende ontologieën tegelijk aan: de mogelijkheden van de verbeelding geven
betekenis en leven. Tegenover de machtsspelletjes van Shiva zet Saleem de kracht
van de jeugd, het kinderlijke vrije fantaseren, waarbij iedereen een werkelijkheid
naar zijn eigen ideeën kan vormen. Rushdie laat een kind vechten tegen de volwassen
wereld.

Het falen van de verbeelding
De macht, gesymboliseerd door Indira Ghandi, rekent af met de middernachtskinderen.
Het historische feit is dat de premier van India de noodtoestand heeft uitgeroepen.
In de roman doet ze dit om de kinderen op te sporen en ze hun gaven te ontnemen.
Saleem wordt ‘gedraineerd’: zijn bijzondere neus wordt operatief onschadelijk
gemaakt. Hij verliest hierdoor zijn verbeeldingskracht, zijn herinneringen en zijn
hoop. Ook dit loopt parallel met de ontwikkelingen in het land. India is een ‘collectief
falen van de verbeeldingskracht’ gebleken: op het einde heeft de geschiedenis alle
alternatieven uitgeschakeld en is het utopisch ideaal verslagen. Er is echter hoop
voor later. Er is een nieuwe zoon - Aadam - die misschien de niet verwezenlijkte
mogelijkheden van het verleden in de toekomst uit kan werken. De grootvader Aadam
Aziz geloofde dat verandering onvermijdelijk was en realiseerde zich dat de
geschiedenis een onafwendbaar proces is. Saleem hoopt dat de nieuwe Aadam een
stapje verder is en zijn wil op kan leggen aan de komende gebeurtenissen. Hemzelf
lukte het al niet de interpretatie van de gebeurtenissen in bedwang te houden. Saleem
zit tussen zijn grootvader en zijn zoon in; hij heeft de geschiedenis als een profeet
geschreven, een alternatieve geschiedenis om in de toekomst verwezenlijkt te worden.
Saleems poging mislukt; hij wordt uiteindelijk vertrapt door alle groeperingen die
hij geen stem kon geven. Er zijn tenminste twee punten aan te wijzen waarop hij
faalt. De hele roman was een poging één wereld te scheppen uit alle lemma's die de
verteller ter beschikking stonden, nu blijkt echter dat er nog talrijke andere werelden
zijn. Het hele boek door vormen zich breuken in het lichaam van de vertellende
Saleem. De barsten zijn typerend voor de breuklijnen tussen de verschillende
ontologieën. De verteller probeert verschillende ontologieën aan elkaar te lijmen om
één groot epos te vertellen, maar de oneffenheden die hij wegwerkt komen terug als
barsten in zijn lichaam. De verteller heeft geprobeerd de geschiedenis van India te
schrijven en heeft tegelijkertijd het falen hiervan aangetoond: er is niet één verhaal
van te maken. Zijn lichaam barst dan ook door de vele breuken uit elkaar.
De ontologieën zijn onverenigbaar door hun diversiteit, maar ook hun hoeveelheid
doet Saleem de das om. Het postmodernisme is een verdere ontwikkeling van de
democratisering: op papier zijn de uitsluitingsmechanismen die de westerse cultuur
gebruikte ontmaskerd. Zelfs de ‘geniale’ kunstenaar is maar een mens. Om deze
reden zou ieder individu een stem moeten krijgen. De literatuur kan dan immers meer
nevenschikkend dan hiërarchiserend werken. Het ene verhaal zou niet meer waard
moeten zijn dan het andere, en Rushdie staat deze ontwikkeling toe aan het eind van
het boek: het verhaal van Saleem wordt overstemd door alle andere verhalen die er
te vertellen zijn, hij wordt onder de voet gelopen door alle andere Indiërs, die immers
ook een verhaal te vertellen hebben:
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Ja, ze zullen me onder de voet lopen, de marcherende getallen één twee
vier honderd miljoen vijfhonderd zes, waardoor ik word herleid tot stemloze
stofjes, net zoals ze te gelegener tijd mijn zoon zullen vertrappen die niet
mijn zoon is, en zijn zoon die niet de zijne zal zijn, en de zijne die niet de
zijne zal zijn, tot de duizend en eerste generatie, tot de duizend en één
kinderen zijn gestorven, omdat het een voorrecht en een vloek van
middernachtskinderen is om zowel meester als slachtoffer van hun tijd te
zijn, een persoonlijke levenssfeer te verzaken en in de vernietigende
draaikolk van de grote massa worden gezogen, en niet in vrede te kunnen
leven of sterven. (p. 531)
Jan Willem Mathijssen studeert Algemene Letteren aan de Universiteit
Utrecht, met als specialisatie Moderne Westerse Letterkunde.

Eindnoten:
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Brian McHale, Postmodernist Fiction. London/New York 1987, p. 10, 94-96.
Lies Wesseling ‘Utopie en geschiedenis’. In: Forum der Letteren 32 (1991): p. 23-34.
Ibidem.
Carlos Fuentes, Terra Nostra. Harmondsworth 1978, p. 646.
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Duo
Decimo
Een door en door verdorven schepseltje
Als mijn leven weer eens in elkaar stort, als mijn inspanningen van de afgelopen
maanden tevergeefs blijken te zijn door een onverhoedse tegenslag, dan geef ik mij
over aan schaamteloos zelfmedelijden. Dan ga ik uit, verlies mijzelf ergens op de
dansvloer tussen de deinende dampende massa, het dreunend ritme en het geweld
van de stroboscoop; ik drink en rook, en als ik de volgende dag ziek wakker word,
is alles weer goed en ga ik er met frisse moed weer tegenaan. Psycho-analisten
noemen mijn gedrag een opwelling van doodsinstincten: een poging mijn moeilijke
leven te ontvluchten door mijzelf te vernietigen.
Als het leven tegen mij is, realiseer ik mij echter dat niet alles mijn eigen schuld
is. Het leven, de mensheid of de maatschappij, moet ook gestraft worden voor de
tegenslagen die zij mij bezorgen. Nu heb ik een sterk ontwikkeld superego - om bij
de psychoanalyse te blijven -, en deze wraakgevoelens blijven maar gevoelens. Toch
kan ik hier niet geheel in berusten. Daarom zoek ik een boek waarin ik kan lezen
hoe iemand in mijn plaats in opstand komt tegen de dwingelandij van wereld en
maatschappij. Iemand die genadeloos om zich heen slaat, de bestaande conventies
aan zijn of haar laars lapt en wraak neemt voor alle onrecht die het individu - mij wordt aangedaan. Kortom, ik zoek een slecht mens met wie ik mij kan identificeren.
Deze speurtocht loopt bijna altijd fout af. Literaire romanhelden munten zelden
uit in daadkracht waar het slechtheid betreft. En als zij toch tot de door mij zo
begeerde verwerpelijke acties komen, zorgt de auteur voor een uitgekiend
psychologisch voorspel waardoor ik de slechte daad niet meer als door en door slecht
kan zien. Ik heb geen behoefte aan iemand die ontspoort omdat hij op vroege leeftijd
zijn ouders heeft verloren, en daarom amoreel omgaat met zijn medemensen. Het
lijkt erop dat zo iemand geen vrije wil heeft, maar niet meer is dan een slaaf van zijn
eigen verleden. Ik zoek iemand met een vrije wil, iemand die gewoon uit slechtheid
handelt.
Nu ligt het boze als motief buiten de gevestigde literatuur tegenwoordig voor het
oprapen in genres als horror, thriller en pornografie. Maar ook hier word ik
teleurgesteld. In de eerste plaats lukt het de slechteriken niet zich los te maken van
clichés. Uit machtlust of geldzucht wordt het overbekende arsenaal van moord en
doodslag uit de kast getrokken. In de tweede plaats staat de platheid van slachtoffers
en daders identificatie vaak in de weg. In de derde plaats is het hier meestal van het
begin af aan duidelijk dat ‘de goeden’ gaan winnen. En daar zit ik niet op te wachten.
Gelukkig lees ik soms - heel soms - een boek waarin kwaadaardigheid wel tot haar
recht komt. Zoals in De Drie Musketiers van Alexandre Dumas. De heldin van De
Drie Musketiers is Milady, een verleidelijke jonge vrouw in dienst van Richelieu,
de kardinaal die het Franse koninkrijk in de eerste helft van de zeventiende eeuw in
zijn macht heeft. Hij geeft haar de opdracht om zijn Engelse vijand, de hertog van
Buckingham te vermoorden. Milady reist met een schip naar Engeland maar loopt
daar in de val.
De kapitein van het schip draagt Milady over aan een onbewogen officier. In het
nachtelijk duister voert hij haar in een koets de stad in, omdat het in oorlogstijd de
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gewoonte is dat vreemdelingen in een speciaal verblijf worden ondergebracht, zegt
hij. ‘Maar we zijn de stad al lang uit!’ roept zij en ze probeert het portier open te
maken, wat de officier echter verhindert. Na verloop van tijd ratelt er een ophaalbrug
achter hen omhoog. Ze wordt achtergelaten in de kerker van een kasteel en probeert
te begrijpen wat er gebeurd is.
De vier musketiers - Athos, Porthos, Aramis en D'Artagnan - hadden het plan van
de kardinaal
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stom toevallig afgeluisterd en hebben onze heldin in handen gespeeld van een van
haar vijanden, die haar in Engeland heeft opgewacht en in ‘that conveniently isolated
château’ heeft opgesloten. De verwijzing naar Sade is niet toevallig, want Dumas
heeft zich in de zojuist begonnen en zodadelijk vervolgde episode beslist door Sade
laten inspireren: een pornografische fantasie in een afgelegen kasteel.
Met een vertrokken gezicht werpt Milady zich op de ruwe stenen van de kerkervloer.
Haar situatie is uitzichtloos. Ze is in handen van haar vijanden. Die zijn zich
ondertussen bewust van haar streken en zullen zich niet laten verrassen. Ze wordt
bewaakt door een puriteinse schildwacht; Felton, een religieus fanaticus, blind voor
de wereld, bestand tegen de verlokkingen van het vlees en bovendien moreel verplicht
aan Milady's gijzelnemer Na de eerste mislukte uitprobeersels - haar cipier lijkt
schijnbaar van steen - krijgt Felton de opdracht Milady een gebedenboek te brengen.
Felton probeert zijn afschuw voor het katholieke boek tevergeefs te verbergen voor
zijn gevangene. Tot zijn verbazing weigert ze het. Als hij haar 's avonds bespiedt dan
hoort hij haar zijn favoriete psalm zingen. Ze zingt met half ontblote borsten en zo
mooi en hard, dat de soldaten in het kasteel er door in verwarring worden gebracht.
Felton wordt nieuwsgierig; wat heeft zijn zuster in het geloof eigenlijk misdaan? Na
zijn nieuwsgierigheid tot het uiterste te hebben beproefd, vertelt Milady de arme
Felton haar duistere geschiedenis. Buckingham viel voor haar schoonheid - die ook
in de kerker zo goed uitkomt door de sinds haar aankomst snel afgetakelde jurk.
Buckingham, die libertijnse katholiek, misbruikte haar lichaam dagenlang. Hij had
haar verdoofd en om te voorkomen dat mensen later geloof zouden hechten aan haar
getuigenis, brandmerkte hij haar als hoer
Het is duidelijk dat Milady op de hoogte is van de bestaande sociale verhoudingen.
Ze maakt slim gebruik van het feit dat Buckingham en Felton verschillende religies
aanhangen en drijft een wig tussen haar gijzelnemer en cipier. Ze speelt ook in op
het verwaarloosde onderbewustzijn van de cipier door hem een pornografisch verzinsel
te vertellen en haar mooie lichaam aan hem te laten zien. Pornografisch, in de zin
dat het verloop van de verkrachting erg doet denken aan de lotgevallen van Justine:
een object-slachtoffer dat zich niet verzet of verdoofd is. Goede bekendheid met en
bewuste overtreding van bestaande conventies zijn Milady's handelsmerk.
Milady scheurt haar jurk open en laat Felton het brandmerk zien. Hij gelooft ieder
woord en ze maken een plan om te ontsnappen. Daarbij weet Milady Felton zover
te krijgen dat hij haar zal wreken door Buckingham te vermoorden, voordat ze samen
op zijn schip naar Frankrijk zullen vluchten. Alles gaat zoals gepland, maar als
Felton druipend van het bloed uit het paleis komt, ziet hij in de verte het zeil van zijn
schip aan de horizon verdwijnen. Pas dan begrijpt Felton hoe hij is misbruikt. Hij
wordt gearresteerd en terechtgesteld.
Dumas laat er vanaf het begin van De Drie Musketiers geen twijfel over bestaan
dat Milady een verdorven schepsel is en dat iedereen die zijn ogen niet in zijn zak
heeft dat onmiddellijk kan zien. En voor wie niet goed oplet, is zij ook nog
gebrandmerkt op haar rug, die zij je maar al te graag laat zien. Zij hoeft haar
kwaadaardigheid niet te rechtvaardigen door middel van een psychologische
ontwikkeling in het verleden. Milady was gewoon al op zeer jonge leeftijd een slecht
mens, punt. Verder is onze heldin een originele persoonlijkheid. Zij schoffeert haar
omgeving bewust en zonder in clichés te vervallen. Deze omgeving is bovendien
goed herkenbaar voor een twintigsteeeuwer. Het stomme toeval, waardoor de vier
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musketiers haar opdracht afluisterden, de naïveteit en bekrompenheid van de cipier
Felton en zijn bevelhebber, het zijn precies het soort dingen die ook in

Vooys. Jaargang 15

35
onze tijd om afstraffing schreeuwen. En die schreeuw wordt door Dumas beantwoord.
Waarom blijft onze hedendaagse literatuur dit antwoord zo vaak schuldig? In de
gevestigde literatuur zijn de karakters slaven van hun eigen psychologische
geschiedenis waardoor zij het belangrijkste gedeelte van hun vrije wil verliezen en
daarmee het vermogen om goed of slecht te zijn. Zelfs in de grensgebieden van de
literatuur, waar het boze sinds zijn verbanning een kwakkelend bestaan lijdt in de al
genoemde genres, lukt het de auteurs niet om het verleden - de clichés - te ontvluchten:
zij zijn niet origineel. Maar Dumas, die bekend staat als één van de grondleggers van
de historische roman, had lak aan het verleden. Hij schaamde zich niet om het kwaad
te koesteren en begreep dat een ongelukkige lezer zoals ik, behoefte heeft aan de
wraak van een door en door kwaadaardig schepseltje.
Marc Strous

Twee walletjes
In maart 1996 verscheen in Times Literary Supplement een artikel van de hand van
Ben Shephard, getiteld ‘Digging Up the Past’. Het was geen echte recensie, want het
ging over een tekst die al een tijdlang ‘uit’ was, en het paste ook niet echt in een van
de andere vaste rubrieken van het gerenommeerde tijdschrift. Maar het was duidelijk
iets waarmee de auteur (daarin kennelijk gesteund door de redactie) omhoog zat.
Zijn probleem was de historische roman, of liever, historische romans zoals
geschreven door Pat Barker, meer precies haar trilogie over de Eerste Wereldoorlog.
Die drie boeken, Regeneration (1991), The Eye in the Door (1993) en The Ghost
Road (1995) hadden inmiddels diverse literaire prijzen gewonnen, ja zelfs die
prestigieuze publiciteitsbom, de Booker Prize. Het was vermoedelijk de publicitaire
aandacht verbonden met de Booker Prize, die Shephard tot zijn protest had bewogen;
want zijn commentaar is niets minder dan een protest.
In Shephards wat heethoofdige relaas is Barkers trilogie gewoon fout en verkeerd
(uitdrukkingen als ‘wrong’ en ‘false’ komen veelvuldig in zijn stuk voor). Het
verzonnen verhaal over shell-shock-slachtoffers gaat volgens hem mank aan
anachronisme: hedendaagse, postfreudiaanse inzichten worden op een prefreudiaanse
belevingswereld geprojecteerd, en de auteur vaart op het kompas van modieuze,
maar onbetrouwbare secundaire bronnen, die haar onder meer het vermoeden in de
hand hebben gewerkt dat shell-shock een vorm van mannelijke hysterie zou zijn.
Kortom, Barker heeft haar huiswerk niet behoorlijk gedaan. Bij het vooronderzoek
had ze - volgens Shephard - haar tijd beter kunnen besteden aan andere, recentere
studies naar de sociale achtergronden van het verschijnsel Shell-shock. Die finesses
ontbreken in Barkers slaafs herkauwen van ‘modern academic clichés’, waar Shephard
de ‘realiteit’ van de oorlogservaring tegenoverstelt zoals hij die uit bronnenstudie
heeft leren kennen.
Een roman die in de ‘fout’ gaat, is dat niet tegenstrijdig? Beseft Shephard, in zijn
ijver om te laten zien hoeveel hij wel niet weet over de Eerste Wereldoorlog, soms
niet dat een romanschrijver dingen mag verzinnen, en ‘dichterlijke vrijheid’ geniet?
Nooit gehoord van de fictionaliteitsconventie, die romanciers in staat stelt om van
bekende feiten af te wijken en ze bevrijdt van horigheid aan archivarische gegevens?
Toen ik dit opstel las, kwam Shephard bij mij over als een literaire knurft, een
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Droogstoppel die kunstenaars de vrijheid van hun inventiviteit wilde ontzeggen. Ik
moest denken aan de titel van Wendy Steiners
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recente The Scandal of Pleasure: Art in an Age of Fundamentalism (1995) - het leek
wel of Shephard aanstoot nam aan artistiek genot.
Echter, hoe meer je er over nadenkt, hoe minder raar of onbenullig Shephards
kritiek lijkt. Uiteindelijk draait het om de vraag of je van twee walletjes kunt snoepen.
Barkers werk is immers niet zomaar een roman, maar een historische roman.
Romanciers zijn in principe niet gehouden om hun verhalen uit archieven op te
diepen, maar de auteur van een historische roman heeft ervoor gekozen om iets
dergelijks nu juist wèl te doen.
Barkers trilogie voert, naast enkele verzonnen personages, ook de historische
figuren Wilfred Owen en Siegfried Sassoon ten tonele; bekende oorlogsdichters
(Sassoons pacifistisch manifest is zelfs aan het begin van deel drie geciteerd) waarvan
de levens goed gedocumenteerd zijn. Ook de psychologen William Rivers en Lewis
Yealland komen voor in de roman; zij hebben beide op verschillende manieren met
shell-shock-slacht-offers gewerkt. Deze roman maakt goede sier met zijn historiciteit
en het feit dat het niet alleen maar verzonnen is, maar ook over historische feiten
gaat, wordt erkend door persstemmen die op de omslag worden geciteerd. De New
York Times Book Review noemt het ‘an impressive work, illuminating with
compassion and insight the tolt the war exacted from Britain's combatants and their
world’. De Anniston Star prijst Barkers ‘vivid recreation of this difficult wartime
period’, en met name ‘the presence of its real-life characters, among them Dr. Rivers'
famous patient, the soldier, pacifist and poet, Siegfried Sassoon’. Kortom: deze roman
verkoopt zichzelf omdat hij gaat over gebeurtenissen en figuren waarvan de lezer
weet dat ze echt, historisch zijn; het zou nooit zo'n succes zijn geworden als het in
een denkbeeldig Verweggistan zou zijn gesitueerd met louter fictieve personages.
Nu staat ook in dit boek de juridische standaardformule te lezen, die ons mededeelt
dat ‘This is a work of fiction. Names, characters, places, and incidents either are the
products of the author's imagination or are used fictitiously’. Maar hoe nuttig zo'n
mededeling ook mag zijn voor eventuele rechtszaken, het lijkt in dit geval toch wat
misplaatst, ja zelfs hypocriet.
En Shephard? Die is over de standaardformule heengestapt, en bekritiseert de
auteur voor haar gebrekkige verdiscontering van de stand van historische kennis
omtrent de psychologische gevolgen van de loopgravenoorlog. Hij heeft de impliciete
claim van de roman op historiciteit dus serieus genomen, als een tekst over echte,
bekende feiten. Nu kan men hem aanvallen op zijn eigen veronachtzaming van het
fictionele karakter van het verhaal, maar hij heeft het gelijk aan zijn kant voor wat
betreft de pretentie die de trilogie aan de dag legt om hier iets te kunnen lezen over
‘hoe het was’ in deze episode van de Britse geschiedenis. Shephard besefte dat
Barkers versie van de Eerste Wereldoorlog brede bekendheid en gangbaarheid zou
krijgen, en voelde kennelijk de behoefte om hier iets tegenin te brengen. Hij neemt
Bakers pretentie van historiciteit dus bij de horens, en prikt door de verpakking als
‘roman’ heen.
Een van de wezenlijke verschillen tussen historische beschrijvingen en verzonnen
verhalen is het feit dat de eerste bloot staan aan kritiek en correctie. In een fictief
relaas geldt uitsluitend het woord van de auteur, de schepper, maar geschiedenis is
een gebied van ervaringen die door meer mensen worden gedeeld. Het is om die
reden dat geschiedenis aanleiding kan geven tot uiteenlopende interpretaties en dat
geschiedschrijving tot meningsverschil en polemiek kan leiden. Als je werkelijke
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gebeurtenissen wil beschrijven (met of zonder de toegevoegde verpakking van een
fictief verhaal), dan kan het gebeuren dat lezers er anders over denken. En sinds de
controverse rondom Walter Scott's Old Mortality (1816) weten we dat de historische
roman, waaruit bepaal-
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de lezers hun geschiedbeeld halen, ook blootstaat aan de mogelijkheid tot kritiek en
afwijkende meningen.
Ann Rigney

Een verdwenen soort literatuur; over Antoon Coolen
‘Nederland moet gaan oppassen dat het niet het Los Angeles van Europa wordt.’ Dit
is een opmerking die de krant- en tijdschriftlezer, radioluisteraar en t.v.-kijker de
afgelopen tijd vaak tegengekomen zal zijn. Het beeld van een Europees L.A. met de
wijken Rijnmond, Utrecht, en Brabant, het stadscentrum Amsterdam en een stadspark,
met de schilderachtige naam ‘Het groene hart’ lijkt misschien ironisch bedoeld, het
is niettemin een uiting van de bezorgdheid die in ons land bestaat voor de oprukkende
urbanisering. Een bezorgdheid die blijkt uit de koude oorlog rondom het
IJburgreferendum, het gesteggel over de toekomst van Schiphol, de verontwaardiging
over plannen om eilanden voor de kust aan te leggen en het verzet tegen HSL en
Betuwelijn. Maar niet alleen grote veranderingen in ons Hollands landschap stuiten
op verzet; door inwoners van de Betuwe wordt geklaagd over de drommen
motorrijders die hun zomerse rust komen verstoren en in een Utrechtse wijk is men
verontwaardigd over het plan een braakliggend stukje grond te bebouwen, omdat zo
weer een plek verdwijnt waar de hond uitgelaten kan worden.
Hoe ernstig de patiënt er aan toe is, wordt zichtbaar op de Kaart van Nederland.
Dit is een initiatief van een aantal bezorgde planologen, die door middel van een
kaart waarop alle bouwplannen tot en met 2005 in de bestaande bebouwing
geïntegreerd zijn, willen laten zien dat Nederland door falend beleid in een
steenwoestijn dreigt te veranderen. Deze boodschap is door de media opgepikt en
de presentatie van de kaart in maart dit jaar was aanleiding om nogmaals de noodklok
te luiden voor het Nederlandse landschap.
Deze verstedelijking of versteniging heeft ook invloed op de literatuur. Vrijwel
iedere hedendaagse roman kenmerkt zich door een grootstedelijke setting, die
verrassend vaak met de Amsterdamse situatie overeen blijkt te komen. Personages
wandelen langs grachten, worden lastig gevallen door junkies en ontmoeten elkaar
in grand cafés. In de poëzie lijkt het goudgele korenveld en lommerrijke laantje
plaatsgemaakt te hebben voor trams, reclameborden en zonovergoten terrassen. De
aandacht voor het platteland is inmiddels volledig verdwenen uit de literatuur. Slechts
enkele decennia geleden waren de lotgevallen van boeren, arbeiders en dorpsbewoners
stof tot schrijven voor toonaangevende auteurs. Alle grote Vlaamse schrijvers van
voor de Tweede Wereldoorlog putten hun inspira-
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tie uit het landleven. Felix Timmermans bedacht het boertige personage Pallieter,
dat met volle teugen van het leven geniet en boer Wortel, een man die door het leven
getekend wordt, maar toch hoopvol blijft door zijn dagelijkse werk in de natuur. Stijn
Streuvels liet een cynischer en realistischer beeld zien van het leven op het platteland.
In De oogst wordt beschreven hoe een jongen, die meewerkt aan de graanoogst, ten
onder gaat aan het zware leven. De grootste van de volgende generatie Vlaamse
romanciers, Gerard Walschap, riep het personage Houtekiet in het leven. Een
wildebras die van vrijheid houdt, in de woestenij een soort commune sticht en tot
zijn spijt merkt dat die commune langzaam maar zeker in een gewoon en dus
benauwend dorpje verandert.
Ook in Nederland is bovenstaande traditie aanwijsbaar. Zo beschreef Arthur van
Schendel in De waterman het leven van een rivierschipper, die moet opboksen tegen
de wetten van de natuur. De grootste vertegenwoordiger van dit type literatuur in
Nederland was echter Antoon Coolen. Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Coolen
in het Limburgse Wylre geboren werd. Toen hij nog jong was verhuisden zijn ouders
naar het Brabantse Deurne om daar een winkel te openen. Het grootste deel van
Coolens jeugd speelde zich af in dit dorp in de Peel. Deze streek was toen een van
de armste gebieden van Nederland en de inkomsten waren voornamelijk afkomstig
uit het afgraven van turf in de veenmoerassen en wat kleinschalige landbouw. Van
deze armoede, en vooral van de mensen die het moesten ondergaan, werd Coolen de
chroniqueur.
Ter ere van Coolens honderdste geboortedag werd in de media weer wat aandacht
besteed aan de inmiddels bijna vergeten schrijver. Zo stuitte ik in Hp/De Tijd op een
artikel van Hans Hoenjet, waarin deze een poging doet tot een soort eerherstel voor
Coolen. Hij pakt het meteen stevig aan, want hij trekt een vergelijking tussen Coolen
en nobelprijswinnaar William Faulkner; dit zonder de ironie uit het oog te verliezen.
De achterliggende gedachte hierbij is dat beiden een dorpsgemeenschap beschrijven,
maar dat op een manier doen, die ver over de dorpsgrenzen heengaat. Zowel Coolen
als Faulkner weten de kern van het menselijk leven te raken in hun microscopische
beschrijving van het plattelandsleven. Alles wat voor de mens van belang is wordt
weerspiegeld in de levens van die pretentieloze personages. Niet kunstenaars,
koningen, politici of filmsterren, maar boeren en landlopers staan centraal. Leven
en dood, goed en kwaad, schuld en boete, zonde en spijt, liefde en haat; in die
Peeldorpen is het, net als overal in de wereld, aan de orde van de dag. Hoenjet voegt
daar aan toe dat Coolen als hij een Amerikaans auteur was geweest in het rijtje
Steinbeck, Caldwell en Faulkner genoemd zou worden, allemaal auteurs die het
plattelandsleven thematiseren en vertalen naar de essentie van het menselijk bestaan.
Aan het eind van zijn artikel raadt Hoenjet zijn lezers aan De goede moordenaar
(voor een habbekrats) bij een antiquariaat aan te schaffen om een beeld te krijgen
van zo'n Peelroman. Dat aanschaffen hoefde ik niet meer te doen, het boek stond al
in mijn boekenkast en kostte inderdaad een habbekrats (een gulden vijftig), waardoor
de stap kennis te maken met Coolen niet meer zo groot was.
De structuur van De goede moordenaar is bijzonder. Het boek is allerminst hecht
gecomponeerd; de verschillende verhalen worden tamelijk willekeurig door elkaar
verteld, en nergens wordt geprobeerd de lijnen bij elkaar te brengen. Het enige dat
de verhalen met elkaar samenbrengt is dat ze spelen in dezelfde naamloze
dorpsgemeenschap in de Peel. Vrijwel alle beschreven mensen behoren niet tot de
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goegemeente; integendeel, zij worden door de dorpsgemeenschap met de nek
aangekeken. Dit zou samen kunnen hangen met de structuur; de
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manier waarop in De goede moordenaar de verschillende levensgeschiedenissen
verteld worden, lijkt op de manier waarop dorpelingen verhalen over elkaar vertellen,
over elkaar roddelen. Met name de geschiedenis van Nol Bonk, die het leeuwendeel
van de roman uitmaakt, leent zich daar uitstekend voor. Deze onbesuisde woesteling
wordt namelijk betrapt bij het stelen van een paar centen. Hij krijgt een waas voor
ogen, steekt zijn buurman dood, wordt opgepakt en opgeborgen in de gevangenis.
Zijn eenvoudige vrouw blijft evenwel van haar man houden, en is ondanks alles van
mening dat Nol een goed mens is. De dorpsbevolking noemt Nol vanaf dan spottend
‘de goede moordenaar’. Een andere outcast in het dorp is de kluizenaar, hij heeft met
niemand contact totdat een rondtrekkend artiestenechtpaar het dorp aandoet. De
vrouw is hoogzwanger en moet bevallen, maar niemand is bereid de zwervers binnen
te laten. De enige plek waar ze welkom zijn, is het hutje van de kluizenaar, waar de
vrouw van haar kind bevalt. Als later de man zijn vrouw en kind achterlaat, besluit
de kluizenaar zijn huis op te knappen en voor hen te zorgen. Maar na een tijdje
vertrekt ook de vrouw met haar kind.
Ondertussen is er nog een kind geboren in het dorp; Hanneke, de vrouw van de
moordenaar heeft een zoontje gekregen. Het kind kan onmogelijk van Nol Bonk zijn,
omdat die nog steeds in de cel verblijft en de dorpsgemeenschap raakt er niet over
uitgepraat wie van twee mogelijke kandidaten dan wel de vader is. Omdat het oude
eenzame leven niet meer zo goed bevalt, haalt de kluizenaar Hanneke over om met
haar zoontje bij hem in te trekken. Dit wonderlijke gezin leeft enkele jaren op uiterst
eenvoudige en bijna achteloze wijze. De kluizenaar steekt turf, onderhoudt het huis
en verbouwt wat groente en Hanneke zorgt voor het kind en de huishouding. Na
verloop van tijd komt Nol Bonk vrij en hij voegt zich bij zijn vrouw en kind. Veel
verandert er niet, alleen krijgt de kluizenaar nu gezelschap bij het turfsteken. Alle
drie de volwassenen houden erg veel van het zoontje van Hanneke, dat een aantal
lichamelijke en geestelijke gebreken heeft. Het kind sterft echter een tragische dood
als het onder de wielen komt van de met turf geladen wagen van de kluizenaar. Met
het kind verdwijnt ook de levensvreugde uit het armoedige huisje. Uiteindelijk koopt
Nol Bonk het huis van de kluizenaar, die de bossen intrekt, en blijkt Hanneke opnieuw
zwanger te zijn.
Tragikomisch zijn de passages over Fons en Willemien. Dit echtpaar heeft een
hartgrondige hekel aan elkaar. Hun voornaamste twistappel is een telkens terugkerende
situatie; de broodmagere en luie Fons gaat op de loop als er gewerkt moet worden
en zoekt dan zijn toevlucht in de kroeg. Zo gauw zijn moddervette en werklustige
vrouw Willemien merkt dat Fons verdwenen is, laat ze de varkens los waardoor Fons
een hele tijd bezig is de beesten terug in het hok te krijgen en waarbij hij ook nog
eens de hoon van het dorp over zich heen krijgt. Iedere keer dat deze situatie zich
voordoet wordt hun wederzijdse haat groter. De zwartheid en uitzichtloosheid van
het leven van Fons en Willemien weet Coolen bijna voelbaar te maken. Ontluisterend
is het levenseinde van Fons, die door een dodelijke ziekte aan bed gekluisterd raakt,
en dan volledig aangewezen is op Willemien. De verzengende haat die hij voor zijn
vrouw voelt, brengt hem samen met de ziekte naar een gruwelijke dood. Dit gedeelte
van de roman is bijzonder beklemmend en zwartgallig, maar door de onbenulligheid
en alledaagsheid van de conflicten toch ook komisch.
Eveneens komisch, maar dan waarschijnlijk onbedoeld, is het dialectgebruik in
de roman. Dit doet erg parmantig en kunstmatig aan, is vaak lelijk, en bovendien
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totaal onnodig. Om het boek leesbaar te houden voor mensen van buiten de streek
gebruikt Coolen vanzelfsprekend geen echt dialect, maar maakt hij dialect van het
standaard Nederlands door af en
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toe een vreemd woord te gebruiken of een bestaand woord op een wat afwijkende
manier te schrijven. Hierdoor is het vlees noch vis. Zo begint de roman met de
woorden ‘In diejen tijd was de kluizenaar zijn huis aan het bouwen.’ Het enige dialect
aan deze zin is ‘diejen’ in plaats van ‘die’ en dit roept al gauw de vraag op waarom
dit woord ook niet gewoon in het Nederlands kon. Daarnaast is het dialectgebruik
in sommige gevallen ronduit lelijk. Een voorbeeld hiervan is het woord ‘hortje’ dat
poosje of tijdje of iets in die geest betekent en tot vervelens toe gebruikt wordt. En
ten slotte is het volstrekt nutteloos; een Chinees, die in de Nederlandse literatuur ten
tonele wordt gevoerd, wordt toch ook niet half in het Chinees beschreven. Het procédé
doet nog het meest denken aan de Arendsoogboeken, waarin Witte Veder een raar
soort Indianen-Nederlands spreekt. Deze speciale variant van taalkunst voegt dan
ook totaal niets toe aan het verhaal en leidt eigenlijk alleen maar af.
Raakt de lezer door het dialectgebruik afgeleid, door de vele natuurbeschrijvingen,
waarmee Coolen aansluit bij de traditionele roman, gebeurt dat allerminst. In deze
passages is hij vaak op zijn sterkst. Hij slaagt erin de juiste toon aan te slaan, waardoor
de verlatenheid en troosteloosheid van de Peel krachtig overkomt bij de lezer. Dit
landschap kan uitstekend dienen als decor voor De goede moordenaar door het
pessimisme van de verschillende levensverhalen. De achterliggende gedachte van
dit boek lijkt precies tegenovergesteld te zijn aan die van het sprookje. Aan het eind
komt niet alles goed, op den duur gaat alles, ook het aanvankelijk geslaagde, mis.
Deze pessimistische levensvisie maakt Coolen helemaal een kind van zijn tijd, de
uitzichtloze jaren dertig, en laat zien dat de thematiek van Coolen moderner was,
dan de stijl en vorm van zijn werk.
Al met al vind ik De goede moordenaar, in het licht van de historische context,
een geslaagd boek. Om nu De goede moordenaar aan iedereen aan te bevelen, is
misschien wat te veel eer. Het boek is best aardig, maar dan vooral als curiositeit,
als representant van een verdwenen soort literatuur. De hedendaagse lezer in een
verstedelijkt Nederland zal echter weinig boodschap hebben aan de tragische Fons,
die iedere keer achter zijn varkens aan moet jagen en zal liever iets lezen wat dichter
bij zijn eigen leefwereld staat.
Jeroen Kapteijns

De magie van De scharlaken stad
Rome, juni 1997. Ik woon in een oud palazzo aan de Via Appia Nuova, dicht bij de
Aureliaanse muur. Het is tropisch warm. Op het dak van het palazzo zijn terrassen
waar je je was te drogen hangt. Het licht is verblindend en het uitzicht op de beelden
van de Sint-Jan van Lateranen adembenemend.
Tullia d'Aragona, denk ik, hier had zij kunnen zitten, vijf eeuwen geleden. ‘Tullia
heeft zich teruggetrokken binnen de altana, het houten hek op het dak van haar huis.
Zij wast en blondeert er haar lange haren, een bezigheid die een hele dag vergt en
met uiterste nauwkeurigheid moet worden verricht. Zij is alleen. Geen dienstmeid,
geen vriendin, zelfs niet haar moeder wil haar gezelschap houden in de brandende
zon. Wie het haar niet hoeft te wassen mijdt voor zonsondergang het onoverdekte
plat. (...) Van tijd tot tijd bevochtigt zij de haarstrengen met een blekende vloeistof.’
Zo introduceert Hella Haasse de jonge courtisane Tullia in de historische roman De
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scharlaken stad uit 1952. Tullia, de dochter van een kardinaal en een beroemde
Romeinse courtisane, is een willoos werktuig in de handen van haar moeder: ‘Ik heb
gedaan wat ik kon, nu ben ik te oud voor liefde. Jouw beurt, Tullia. Gebruik je
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verstand. Je kunt het ver brengen.’ Op het hete dak voelt Tullia zich vrij, daar schrijft
ze gedichten. Ze wil kunstenares zijn en niet de vrouw die haar waarde ontleent aan
de mannen die haar bezitten. Na de dood van haar vader is ze met haar moeder naar
de Campo Marzio in Rome verhuisd. Het is het jaar 1525. Ze wonen in de buurt van
de kerk van San Agostino, die tussen 1479 en 1483 is gebouwd. Het is de vaste kerk
van een kring Romeinse humanisten, van Castiglione, Rafaello, Bembo, Tullia is
bevriend met kardinaal Bembo. Ze gaat te biecht in deze kerk, is er zelfs begraven.
Anno 1997 is haar graf niet meer terug te vinden in de kerk, wel is er een zeer aardse
madonna met kind van Caravaggio te bewonderen. Deze madonna ziet eruit als een
knappe jonge vrouw, moeder en minnares tegelijk, die zich vooroverbuigt naar een
oud boerenechtpaar dat haar aanbidt. Een stralend licht valt op haar gezicht en hals.
Zo stel ik me Tullia voor; leeft haar geest in deze beeltenis voort?
Arme Tullia, ze dacht zich bevrijd te hebben van haar moeders eisen door
onvoorwaardelijk verliefd te worden op Giovanni Borgia, orator in dienst van de
paus. Hij bezit wat zij mist, hij is alleen, maar weerbaar en vrij. Giovanni is echter
geobsedeerd door zijn duistere afkomst en hij wijst haar bewust af. Twee jaar later,
in 1527 tijdens de sacco di Roma (De verovering en plundering van Rome door de
troepen van Karel de Vijfde, waar iedereen vanaf 1525, toen de Spanjaarden de slag
bij Pavia wonnen, voor had gevreesd. Juist deze twee jaar die leiden tot de verwoesting
van Rome, beschrijft Haasse in De scharlaken stad), ziet hij haar terug in Trastevere.
Ze ligt halfnaakt in de armen van een dronken soldaat. Giovanni wil met haar vluchten,
nu pas beseft hij dat haar liefde destijds voor hem ‘een onverdiende genade’ was.
‘Ik die nooit zin of doel in mijn leven heb kunnen ontdekken, kende beide, terwijl
ik daar zwijgend naast haar ging.’ Een bende Spanjaarden overweldigt hem en Tullia
verdwijnt voorgoed uit zijn leven. In je gedachten zie je het gebeuren als je in de
nauwe steegjes loopt die uitkomen op de Via della Lunghara, de oudste weg langs
de Tiber in Rome.
De roman De scharlaken stad heeft 45 jaar na zijn verschijning nog niets aan
zeggingskracht ingeboet. Als je het boek herleest in Rome, waar de klassieke wereld
en de katholieke wereld in de Renaissance op elkaar botsten, maar ook een innig
verbond sloten, besef je hoe goed Haasse de spanning die dat met zich mee bracht,
heeft aangevoeld en weergegeven. Het dubbelzinnige in het gedrag van haar
hoofdpersonen, de ingehouden hartstocht die hen kwelt, ontleedt ze haarscherp.
Vertrouwen en verraad, devotie en sensualiteit, ze horen bij elkaar als licht en donker.
Het besef ervan leidt tot die bewustzijnservaringen, die ‘moments of being’, die
Haasse wil oproepen bij haar hoofdpersonen. Critici hebben destijds deze nadruk op
de onderstroom, op het schaduwaspect in elk van de zeven hoofdpersonen in De
scharlaken stad niet gezien. Dit thema van licht en donker dat vanaf haar debuut
Oeroeg in haar werk zit, fascineert mij. Het correspondeert met het meest wezenlijke
in ieder mens, met zijn worsteling steeds opnieuw om een evenwicht tussen goed en
kwaad, liefde en lust te vinden. Dit thema werkt Haasse vaak uit in een historisch
verhaal. ‘Maar wat er in verhaalvorm geprojecteerd werd, was van een andere orde’,
zegt ze er zelf over in het autobiografische Persoonsbewijs. Dat hebben de critici
niet opgemerkt. Zij zijn positief over de zorgvuldigheid waarmee de schrijfster haar
historische bronnen verwerkt, maar voor hen is De scharlaken stad ‘geromantiseerde
historie’, meer niet. Terwijl Haasse het historisch verhaal, hoe conscientieus ook
naverteld in zijn historische details, steeds weer gebruikt om het verhaal van elkerlyc
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te vertellen, de allegorie van ieders strijd om orde en evenwicht. Daarbij laat ze een
beschrijving van de duistere en soms
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demonische kanten van haar hoofdpersonen niet achterwege. Integendeel.
Rome in de zomer met het felle licht en zijn lange schaduwen, biedt het ideale
decor om deze strijd tussen licht en donker te verbeelden en te begrijpen. Het is alsof
je zintuigen daar beter functioneren dan in Nederland. Je ziet scherper, je voelt
intenser, je bent je zeer bewust van je lichaam in de overweldigend warme zon. Die
lichamelijkheid vind je terug in de klassieke beelden van goden in de musea en
stroomgoden bij de fonteinen, maar ook in de fresco's met religieuze voorstellingen
van Rafael en Michelangelo. De Renaissancemens genoot met al zijn zintuigen van
de wereld. Die wereld in zijn felheid en onzekerheid beschrijft Haasse in De
scharlaken stad. Rome is een magische stad, zij confronteert je met je diepste wensen
en verlangens. Michelangelo, ook een van de hoofdpersonen in de roman, gaat in
1525 van Florence naar Rome: ‘Zodra hij in Rome was aangekomen, had hij de
deining, de onrust gevoeld die de aanwezigheid van onderstromen verraadt.’ Als hij
naar de onvoltooide Sixtijnse kapel teruggaat, aarzelt hij bij de zijdeuren, maar ‘zijn
verlangen, kwelling en genot tegelijkertijd,’ wint het van zijn angst. Dan ziet hij ze,
de profeten en sibillen, titanen en engelen; ‘zijn schepselen, geboren uit de innerlijke
chaos die hijzelf niet durfde peilen.’ Het zijn ‘de projecties van zijn eigen angst en
schuld’. Zijn voorstelling van de schepping van Adam, die zich opricht uit zijn slaap
en zich naar God toekeert om een levend mens te worden, brengt hem opnieuw in
verwarring: ‘Voor jou, Adam, geen band, geen grens, geen beperking, behalve die
van de wil die ik je inblaas.[...] Tot het dier kan je ontaarden, tot het goddelijke
wedergeboren worden. Aan jou de keus, Adam, sta op!’ Waarom kiest Adam dan
uit vrije wil het kwaad? De zieners en zieneressen lijken Michelangelo te willen
vragen: ‘Verklaar die inwendige pijn, dat verlangen dat ons kwelt[...]. Verklaar de
spanning die als een vloek op ons drukt. Hoelang nog, en waarom, waarom?’
Michelangelo draait zich om en vlucht uit de Sixtijnse kapel. Zijn onlust is als een
spiegel voor de dichteres Vittoria Colonna, een andere romanfiguur. Ook zij twijfelt
voortdurend aan de zuiverheid van haar bedoelingen. Uiterlijk een mooie, beheerste
vrouw, innerlijk verward door de hartstocht die ze steeds voelt, maar niet kan uiten
tegenover haar man, de markies van Pescara. Ze wil meer dan ‘kort genot,
stormachtige zinnenlust’, zij droomt van de ‘liefde tussen twee, die elkaar naar de
geest verwant zijn’. Pescara trekt zich terug, bedriegt haar, is jaren van huis om te
vechten voor de Spaanse koning. Hij accepteert ‘het strenge en kuise in haar’, ziet
niet die onderstroom van ‘verzwegen hartstocht’. Vluchten in de kunst - Vittoria
maakt gedichten waarin de licht-donker metafoor vaak voorkomt - helpt haar niet.
Rust in het geloof vindt ze evenmin, ‘de begeerten van het lichaam, de verwarringen
van het bloed’ verdwijnen niet door overgave aan God. Ze bezoekt bijeenkomsten
van de Compagnia del divino amore, een groep gelovigen die de corrupte kerk van
binnenuit wil zuiveren. Onder leiding van een franciscaner monnik probeert men
een leven van eenvoud, zelftucht en inkeer te leiden. Naar de vorm lukt het Vittoria
te veranderen, maar onder de oppervlakte ligt voortdurend de hartstocht op de loer,
‘gereed bij het eerste teken uit te barsten, mij te overrompelen’. Wanneer ze
Michelangelo in het voorbijgaan in de galerijen van het Vaticaan ziet, verwoordt ze
haar gevoel: ‘Het was mij alsof ik aan een deel van mijzelf voorbijging.’
Aan het eind van De scharlaken stad schrijft Vittoria een brief aan Michelangelo.
Ze wil dat hij voor haar een tekening maakt van Christus aan het kruis met opgeheven
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gezicht, als symbool van het bewuste lijden dat nooit ophoudt. Ze vraagt ook of hij
de tekening zelf komt brengen. Ze wil al zo lang eens met hem spre-
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ken. Over die ontmoeting heeft Irving Stone in The Agony and the ecstacy in
technicolor geschreven, Haasse laat het aan onze verbeelding over. Zij heeft in De
scharlaken stad op haar eigen manier aangetoond, dat hartstocht en extase in een
eeuwig gevecht verwikkeld zijn met wil en beheersing. Hoe redt een mens dat?
Volgens Haasse kan hij zich alleen staande houden door voortdurend te kiezen. Zoals
ze in Persoonsbewijs stelt: ‘Dit aanvaard ik, dat wijs ik af, op grond van een eigen
oordeel dat ik geheel zelf moet verantwoorden.’ Maar het blijft zoeken naar een
wankel evenwicht.
Geen intellectuele zekerheden of koele distantie, geen voorzichtig geschrijf, maar
een oprechte poging om die duistere impulsen die ons handelen bepalen te analyseren.
Het gevolg is betrokkenheid voor de moderne lezers die in de dilemma's waarmee
de hoofdpersonen in De scharlaken stad worstelen, hun eigen problemen herkennen.
De durf alleen al om als jong schrijfster in de jaren vijftig in de huid van
Michelangelo, Vittoria Colonna, Pietro Aretino, Niccolò Machiavelli en andere
Renaissanceberoemdheden te kruipen en Rome te beschrijven alsof je er aan het
begin van de zestiende eeuw hebt gewoond! Door gebruik te maken van
modernistische principes als snelle perspectiefwisselingen en innerlijke monologen
laat ze de hoofdrolspelers commentaar op elkaar geven, waardoor een spannend
netwerk van positieve en negatieve gevoelens zichtbaar wordt.
Wat nou saai? Wat nou braaf? Hoe komt Haasse toch aan het imago van de
mevrouwachtige, intellectuele schrijfster? Hoe lezen de critici die dat beweren, haar
werk? Jan Greshoff, een gezaghebbend criticus in de jaren vijftig, heeft een hard
oordeel over haar. Zij is te intelligent en ze schrijft te goed om echt van haar boeken
te kunnen houden. ‘Hella Haasse is geen schrijver om te bewonen, maar om als fraai
monument van een zekere afstand te bezichtigen’, vindt hij naar aanleiding van
Zelfportret als legkaart (1954). Ze heeft ‘de stijve, deftige houding van Zeer
Intellectuele Vrouw’. Daarom begrijpt hij haar voorkeur voor geschiedkundige
romans: ‘Daar kan zij haar deugden in toepassen [...]. Haar wetenschap is daar van
groot nut. Haar tekort aan mensenkennis, aan mensenliefde, aan gevoel van de
werkelijkheid, blijven er achter decor en handeling verborgen.’ Is het daar begonnen,
die hardnekkige beeldvorming? En is het een rechtvaardig oordeel? Nee, ik vind van
niet. Het wordt tijd het werk van Hella Haasse opnieuw en zonder vooroordeel te
lezen. Lees of herlees De scharlaken stad, bij voorkeur in de hete junizon van Rome,
maar in Amsterdam, Utrecht of Maastricht kan het ook en oordeel zelf. De magie
van De scharlaken stad werkt nog steeds.
Lida Stefanski
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Ik kan nooit doen wat iedereen doet
Sonja van Amelsfort en Aukje de Graaf
Interview met Thea Beckman
Maar weinig kinderboekenschrijvers hebben zo'n staat van dienst als
Thea Beckman. Vanaf 1973 is er bijna elk jaar een boek van haar
verschenen. Veel van haar boeken werden bekroond door volwassenenen kinderjury's, voor Kruistocht in spijkerbroek bijvoorbeeld kreeg
zij de Prix historique; de Europese prijs voor het beste historische
jeugdboek.

Het leek zo ingewikkeld
Van kleins af aan wist Beckman al dat ze schrijfster wilde worden. Haar ouders zagen
haar liever in een ‘echt’ vak, maar toen ze voor coupeuse te onhandig bleek, kreeg
ze een gedegen kantooropleiding. Daar leerde ze typen en een aantal vreemde talen,
wat haar in haar latere schrijverswerk goed van pas kwam. Beckman begon met wat
journalistiek werk voor het Utrechts Nieuwsblad en korte verhalen voor
jeugdtijdschriften. In die tijd probeerde ze ook een roman te schrijven, maar ‘dat
mag je gelijk weer vergeten; het was geen succes en kwam gelijk bij De Slegte terecht.
Die eerste boeken zijn natuurlijk nergens meer te vinden, in de vergetelheid geraakt.
Je eerste boeken zijn nooit zo erg goed, dan ben je nog aan het leren.’ Kruistocht in
spijkerbroek (1973) was haar eerste historische boek. ‘Ik vond het moeilijk, ik durfde
haast niet: het leek me zo ingewikkeld. Ik wist niet zoveel van geschiedenis en moest
dus verschrikkelijk veel lezen over de Middeleeuwen, kruistochten in het algemeen,
dat soort dingen.’
Na het verzamelen van allerlei historische gegevens vroeg ze zich af hoe ze de
middeleeuwse wereld op een begrijpelijke manier kon presenteren. ‘Dat het een totaal
andere maatschappij is, moest ik duidelijk zien te maken aan de jeugd van deze tijd,
die in een heel andere wereld leeft. Daarom heb ik toen maar een twintigste-eeuwse
jongen bij zijn nekvel gepakt en overgebracht naar de Middeleeuwen. Die zou dan
net zo verbaasd zijn als ik. De bedoeling was om hem daar als toeschouwer te hebben.
Dat lukte niet. Om een personage in een tijdmachine te laten stappen, moest ik al
een beetje een flinke jongen hebben. Toen hij zag dat het allemaal fout liep, ging hij
zijn mouwen opstropen en de leiding nemen. Dat deed hij gewoon. Dat is me sindsdien
altijd overkomen; al mijn personages worden eigenwijs en gaan andere dingen doen
dan ik verwacht had. Dan kun je ze natuurlijk wel tot de orde roepen en zeggen: “nee
jongen, ik ben de baas”, maar dan gaat het wringen. Ik laat 't dus maar gaan en meestal
pakt dat goed uit.’ Deze ‘laat maar gaan’ aanpak is illustratief voor de manier waarop
Beckman haar boeken schrijft. Theorieën over het schrijven van romans, en in het
bijzonder historische romans, heeft Beckman niet: ‘Zo gauw ik achter de
schrijfmachine zit, zet ik alle theorieën over boord. Ik schrijf niet met theorieën in
mijn hoofd, ik heb er genoeg, maar niet als ik aan het schrijven ben. En ik heb altijd
gezegd: een goed boek schrijft zichzelf. Waar het ook over moge gaan, over iets
moderns of het verleden of de toekomst, het moet zichzelf schrijven.’ Beckmans
eerste proeve van ‘automatisch schrijven’, Kruistocht in spijkerbroek was meteen
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een groot succes. Het boek wordt nog steeds gretig gelezen, gezien de 54ste druk die
in 1997 verscheen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat haar uitgever haar
aanmoedigde verder te schrijven in het historische genre. Ze had inmiddels meer
zelfvertrouwen gekregen en hoefde geen tijdmachine meer te ontwerpen om het
verhaal kloppend te krijgen.
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Thea Beckman

Tijdens een vakantie in Frankrijk kwam Beckman op het idee over de honderdjarige
oorlog te gaan schrijven (De trilogie Geef me de ruimte (1976), Triomf van de
verschroeide aarde (1977) en Het rad van fortuin (1978)). ‘Ik heb er een jaar lang
op gestudeerd van 's morgens negen tot 's avonds vijf, achter elkaar. Ik werd heel
fanatiek; liet allerlei boeken uit Frankrijk overkomen, ging er zelf een keer of vijf
naar toe om allerlei dingen uit te zoeken. Het werd steeds gekker. Er kwamen pakken
boeken van een Franse universiteitsbibliotheek, van die dikke pillen en allemaal in
het Frans, van dat geleerde Frans ook nog. En dan een briefje erbij: “Binnen drie
weken terug.” Ik had er drie maanden voor nodig!’ Na een jaar voorstudie begon ze
uiteindelijk aan het boek. Het verhaal kwam goed op gang - er diende zich zelfs na
een tijdje werken een nieuwe hoofdpersoon aan - het probleem was alleen de omvang.
‘Ik schreef - zoals altijd - het verhaal eerst in het klad en op het laatst waren het zo'n
600 pagina's. Schrappen hielp niet; ik was nog lang niet klaar. Ik heb toen mijn
uitgever opgebeld en gezegd: “Je weet waar ik mee bezig ben, maar ik krijg dat niet
in één boek, dus mogen het twee boeken worden?”.’ De uitgever was niet zo
gecharmeerd van dit idee, maar toen Beckman voorstelde om er afzonderlijk te lezen
boeken van te maken ging hij akkoord. Dit betekende wel dat zij weer opnieuw moest
beginnen. ‘Het eerste deel heb ik geloof ik vier of vijf keer geschreven, voor het naar
mijn zin was. Toen het naar de drukkerij ging, begon ik gelijk aan deel twee.’ Ook
het tweede deel werd veel te omvangrijk en weer moest Beckman toestemming
vragen het te splitsen. In eerste instantie was haar uitgever helemaal niet enthousiast:
‘Pas veel later zei hij tegen me: “O meid, we hebben ervoor gesidderd, we dachten:
daar gaan we aan failliet. Het is natuurlijk een hele investering, drie van die pillen”,
maar goed, het is allemaal goed afgelopen.’
Er zijn voor Beckman een aantal manieren om aan historische informatie te komen.
‘Dikwijls moet je naar een archief. Niets is zo prettig als naar de archieven in Kampen
te gaan, want daar staan ze te juichen en willen alles voor je doen. Maar ik heb ook
wel eens gehad dat de één of andere archivaris zei: “Dan moet je niet bij ons wezen,
ga maar ergens anders heen”. Dan wordt het dus lastiger, maar ik kom er toch wel
achter. Als het oude steden zijn, waar je weinig medewerking krijgt, is het eerste wat
ik doe naar de VVV gaan. Daar kun je altijd plattegronden krijgen van de oude
binnenstad en dan heb je direct een aardig houvast. Vaak hebben ze ook nog boekjes
van de geschiedenis van een stad en allerlei bijzonderheden en heb ik dat hele archief
uiteindelijk niet nodig. Dat heb ik door ervaring geleerd. Het gaat voornamelijk om
de locaties. Je hebt een bepaald tijdvak en dan moet je uitzoeken welke gebouwen
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er toen stonden en welke nog niet. Soms is het heel ingewikkeld om daarachter te
komen. Dat is het speurwerk wat erbij hoort.’ Het uitgangspunt is voor Beckman de
geschiedenis; een verhaal begint bij het kiezen van een periode die haar interessant
lijkt. Daarna probeert ze uit te zoeken hoe de sociale verhoudingen lagen, hoe die
maatschappij in het verleden werd bestuurd en welke bevolkingsgroepen elkaar naar
het leven stonden. Daar komt altijd wel een verhaal uitrollen. Personages moeten
natuurlijk in het verhaal passen, dus zou het voor de hand liggen bestaande personen
in het boek te laten figureren. Toch kiest Beckman liever geen historische figuur als
spil van een roman. ‘Met een hoofdpersoon die ik zelf verzonnen heb,

Vooys. Jaargang 15

46
kan ik tenminste alle kanten uit. Of híj kan alle kanten uit. Er komen in mijn boeken
wel eens personages voor die echt bestaan hebben, maar dat zijn nooit de
hoofdpersonen. Ik vind het leuk om er af en toe eentje tussendoor te sturen, als je
dan wat meer over de historische achtergronden leest, kom je als lezer ineens een
bekende naam tegen en denk je: “hé, hij heeft echt bestaan”.’

Met modes heb ik niets te maken
Beckman houdt het niet bij historische boeken alleen, ter afwisseling schrijft ze ook
boeken die in het heden spelen. Ook hier komt haar eigenwijsheid om de hoek kijken:
‘Op een ogenblik waren al mijn collega's bezig met zielige kindertjes - gehandicapte
kindertjes, kindertjes die niet mee konden komen op school - allemaal van die
kreukeltjes. Ik kan nooit doen wat iedereen doet. Ik ben me gaan verdiepen in
wonderkinderen, in hoogbegaafden. Dat deed niemand, terwijl die het ook niet altijd
gemakkelijk zullen hebben. Zulke dingen doe ik dan, een soort balorigheid is dat.
Op het ogenblik is incest in de mode, dus moeten we allemaal boeken over incest
schrijven. Dat doe ik dus niet; met modes heb ik niets te maken.’ Ook met trends in
het dagelijks leven houdt ze zich niet zo bezig. ‘Ik weet niet wat belangrijk is. Internet
schijnt erg belangrijk te zijn, maar ik heb geen computer. Ik ben vréselijk ouderwets
en heb niet eens een videorecorder. Ik kon er eentje krijgen, maar wat moet je ermee.
Ik heb daar helemaal geen zin in; met knopjes allerlei dingen afstellen. Ik ben helemaal
reactionair geworden, al die moderne rommel wil ik niet meer hebben. Ze vinden
iedere keer weer wat nieuws uit en dat moet je dan weer gaan kopen, terwijl ik er
niets van snap. Nee, ik doe niet meer mee.’
Beckman schrijft haar historische jeugdboeken niet om kinderen iets over de
geschiedenis te leren. Het lijkt een algemeen geldende regel te zijn dat ieder mens
zijn geschiedenis moet kennen, om de maatschappij te begrijpen en van de fouten
uit het verleden te leren, maar Beckman is hier niet van overtuigd. Vooral het feit
dat de geschiedenis telkenmale het tegendeel bewijst, sterkt Beckman in de overtuiging
dat je historische verhalen niet als didactisch middel in moet zetten. Geschiedenis is
vooral belangrijk om de hoeveelheid schitterende verhalen die zij herbergt. ‘Ik
vergelijk verhalen uit het verleden wel eens met de Bijbel. In de Bijbel - ik ben niet
gelovig hoor, maar heb wel een Bijbel - staan van die mooie verhalen die je zelf niet
durft te verzinnen. Het is met geschiedenis precies zo; je komt allemaal dingen tegen
waarvan je je afvraagt hoe het mogelijk is.’ De werkelijkheid is vaak gekker dan je
kunt verzinnen. Zelf geeft ze als voorbeeld een passage uit haar Franse trilogie waarin
de paus wordt gechanteerd. ‘Dat zou je toch zelf niet verzinnen? Maar ze deden het
wel. En er zijn nog meer van die gekke dingen. Op een gegeven ogenblik zijn er twee
pausen, één zetelt in Avignon en één in Rome. Ook de kloosters zijn in twee kampen
verdeeld. Wanneer je bij een klooster aanklopte voor hulp of onderdak, werd je
nauwelijks aangekeken als bleek dat je de “verkeerde” paus aanhing. Dat houd je
toch niet voor mogelijk?’
Met enkel geschiedkundige feiten op een rijtje zetten, heb je nog geen spannend
kinderboek geschreven. Gelukkig lenen historische gebeurtenissen zich bij uitstek
voor het rondtrekken of vluchten en het ontmoeten van andere mensen. Beckman
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zegt hierover: ‘De personages moeten vooral reizen, want als je telkens op hetzelfde
plekje zit, dan gebeurt er niet zo gek veel. Hoofdpersonen moeten vooral wat beleven,
want het is voor de jeugd en de jeugd wil spannende boeken. Dus zoek ik spannende
dingen op. Je kan ook spanning hebben tussen mensen in gezinnen en tussen mensen
op het werk en noem maar op, er zijn alle mogelijke spanningen denkbaar, maar daar
zijn kinderen nog niet zo erg in geïnteresseerd.’

Niemand schrijft waardevrij
Het reizen in Beckmans boeken is niet alleen van invloed op de verhaallijn, maar
heeft ook consequenties voor het karakter van de hoofdpersonen. Vooral de meisjes
vallen op door hun vrijgevochten gedrag, dat in tegenspraak lijkt met de historische
feiten. Beckman vertelt echter over een heel ander type vrouwen waarop zij tijdens
haar historisch onderzoek is gestuit. ‘Door alle eeuwen heen, in alle legers, in heel
Europa, liepen vrouwen rond die als man verkleed waren. Overal kwam dat voor,
ook op schepen. Dat ging soms jarenlang goed. Je hebt altijd avontuurlijke vrouwen
gehad. Vreemdelingen die in de zeventiende eeuw Nederland aan deden en daar een
verslag over schreven, klaagden erover dat de vrouwen in Nederland zo verschrikkelijk
bazig waren. De mannen hier hadden niets in te brengen.’ Dit gedrag werd deels
ingegeven door maatschappelijke factoren: ‘Mensen werden dikwijls niet zo erg oud
dus als de man dood ging, moest de vrouw de zaak voort-
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zetten. Volgens de wet kon dat niet en moesten vrouwen toestemming vragen aan
de vroedschap om alleen door te mogen gaan. Meestal kreeg ze die, op voorwaarde
dat er een meesterknecht kwam die zogenaamd de manager was. In werkelijkheid
was het gewoon een knechtje, met al dan niet een diploma of een erkenning.’
Ondanks deze uitleg van Beckman zijn er wel vraagtekens te zetten bij het
onafhankelijk gedrag van veertiende-eeuwse meisjes. Er zullen misschien wel meisjes
zijn geweest die er aan gedacht hebben te vluchten wanneer zij uitgehuwelijkt werden,
slechts een enkeling zal dit een reële optie gevonden hebben. Het lijkt namelijk niet
erg waarschijnlijk dat een meisje dat uit Brugge vlucht, Frankrijk zonder kleerscheuren
bereikt. Beckman erkent dat veel van haar personages nogal individualistisch zijn,
maar heeft daar een mogelijke verklaring voor: ‘Misschien ben ik zelf ook zo - niet
dat ik daar nou zo trots op ben, want ik denk niet dat individualisme zo geweldig is.
Van huis uit ben ik enig kind, heb een hele leuke jeugd gehad en werd nogal verwend.
Ik kon mezelf uitstekend bezighouden, had een hoop speelgoed en fantasie en kon
dus eindeloos spelen in mijn eentje. Mijn jongste zoon zei eens tegen me: “Als jij
achter de schrijfmachine zit, zit je te spelen”. Misschien is het wel waar ook. Ik
vermaak me best. En daar hoef ik heus niet voor naar de bioscoop of de kroeg te
hollen. Waarschijnlijk is dat de achtergrond van die personages, dat ze het niet zo
erg vinden om buitenstaander te zijn.’
Het is niet zo dat Beckman met haar onafhankelijke meisjes een bepaalde norm
wil uitdragen, sterker nog, met een schoolmeester - of in haar geval juf - wil zij niets
te maken hebben. ‘Wat mij betreft mogen meisjes best heel lief en zoet zijn en aan
het koken slaan of de vaat wassen. Maar ik ben zo niet en je kunt jezelf geen geweld
aan doen met het schrijven van een boek. Je komt er zelf in, daar doe je niets tegen.
Niemand schrijft waardevrij; je schrijft met wat je hebt, wat je weet, wat je kent en
wat je bent. Die onafhankelijkheid, of het nadenken over “hoe zit dat dan in elkaar”,
of “ze hebben me altijd verteld dat het zo is, maar ik geloof er niet meer in” - dat
komt altijd in mijn boeken voor.’
Niet alleen krijg je bij het lezen van oude bronnen een vertekend beeld van de
vrouw, ook de gewone mens wordt vaak vergeten. Beckmans oog viel hierop toen
zij De Nederlandsche Historiën van Hooft las (‘prachtig hoor daar gaat het niet om’),
waarin hij naast de situatie van de adel gedurende de tachtigjarige oorlog, ook die
van de gewone mensen behandelt. Hooft maakt voor dit laatste zijn
verontschuldigingen tegenover de lezers, waar Beckman erg door getroffen was:
‘Dan zit ik paf; hij was zelf ook een patriciër en dan daarvoor je verontschuldigingen
maken! Wat voor mentaliteit is dat?’ Kronieken zijn niet altijd even betrouwbaar,
omdat ze bijna altijd geschreven werden in opdracht van een hoge heer. De schrijver
moest met zijn opdrachtgever rekening houden, wat een boekwerk opleverde waarin
vooral de goede daden van de edelman en zijn familie werden geprezen. Voor de
minder gefortuneerden - toch het grootste gedeelte van de bevolking - was in zo'n
familiegeschiedenis geen plaats. Het lezen van Hooft leverde Beckman naast ergernis,
ook een gezonde twijfel aan de waarheid van kronieken op. ‘Dan vraag je je toch af
wat er waar is van alles wat je te lezen krijgt over vroeger? Waar zijn de gewone
mensen? Ze waren wel aanwezig - waarschijnlijk zelfs heel nadrukkelijk - maar zijn
weggestopt.’ Beckman kiest uit deze vergeten groep haar hoofdrolspelers. De groep
troubadours uit de trilogie, de smidszoon Jiri uit De Gouden Dolk (1982) en de zoon
van een drukker in Stad in de storm (1979) zijn hier voorbeelden van. Zelfs Hasse

Vooys. Jaargang 15

Simonsdochter (uit het gelijknamige boek, 1983), die toch voor vele lezers mythische
proporties zal hebben aangenomen, is slechts de dochter van een mandenvlechter uit
Kampen.
Naast de stand en komaf, is ook het geslacht van de hoofdpersoon iets waar
Beckman bewust voor kiest. ‘In de historische boeken die ik in mijn jeugd heb gelezen
zijn de hoofdpersonen altijd jongens. Met Kruistocht in spijkerbroek ben ik daar ook
mee begonnen; ik wist niet beter. Met die drie boeken over de honderdjarige oorlog
ben ik daar, eigenlijk per ongeluk, doorheen gebroken. Sindsdien wissel ik het af:
zo nu en dan heb ik een jongeman als hoofdpersoon en dan weer een meisje. Het ligt
ook aan het verhaal; kun je dat door een meisje laten doen of moet het daar toch een
jongen voor zijn. In De dogering van Venetië (1994) bijvoorbeeld, waarin een groep
geestelijken op weg gaat om relikwieën te kopen, zijn de hoofdpersonen mannen,
dat zit in het onderwerp.’ De locatie voor Beckmans meest recente boek Saartje
Tadema (1996) werd haar aan de hand gedaan door de organisatoren van een
tentoonstelling over het burgerweeshuis in Amsterdam. In dit boek komt een
intelligent meisje in conflict met de heersende gedragsnormen, wanneer zij in het
weeshuis terecht komt. Saartje laat het er echter niet bij zitten en probeert de toekomst
op te bouwen die zij
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voor zichzelf in gedachten heeft. Het idee voor een erg slim meisje, kwam uit een
essay dat Beckman ooit eens gelezen had: ‘Ik geloof dat het van Virginia Woolf was
en dat het “Het zusje van Shakespeare” heette. Die vrouw vroeg zich af wat er wanneer Shakespeare een zusje had gehad dat net zo intelligent was als William van haar was terecht gekomen. Niks. Ze had geen kans gehad. Daar was ik nogal
van onder de indruk. Toen ik met Saartje Tadema bezig was dacht ik: “Laat ik het
zusje van Shakespeare daar nou eens op loslaten. Een hoogbegaafd kind, wat voor
mogelijkheden heeft dat?” Dat is dan zo'n inval waar je iets mee kunt.’

Ik denk niet aan lezers
Uit reacties van lezers op haar boeken, is nooit gebleken dat jongens de boeken met
meisjes in de hoofdrol niet leuk vinden of andersom. Volgens Beckman bestaat het
verschil tussen jongens- en meisjesboeken nauwelijks meer. Het maakt kinderen niet
zoveel uit vanuit en voor welke sekse een boek geschreven is, zolang het maar lekker
spannend is. Critici en pedagogen praten vaak over de rol van identificatie - het zich
kunnen vinden in wat de hoofdpersoon doet en denkt -, maar Beckman heeft niet het
idee dat dit nu zo'n doorslaggevende rol speelt bij het leesplezier. De hoofdpersonen
moeten vooral deugdzaam zijn, omdat anders haar uitgever begint te mopperen. ‘Er
treden wel eens minder aangename personages in mijn boeken op, waarvan ik zelf
niet zo veel begrijp. Eigenlijk deugen ze niet, maar ze spelen wèl een belangrijke
rol. Over het algemeen vinden kinderen de schurken in een boek veel leuker dan de
helden. Misschien maak ik nog wel eens een verhaal met een echte boef als
hoofdpersoon, dat is weer eens wat anders.’
Het mag niet noodzakelijk zijn dat lezers zich volledig kunnen identificeren met
de hoofdpersonen, Beckman vindt wel dat de personages geloofwaardig gedrag
moeten vertonen. Bij een historische roman stuit je dan als schrijver op een extra
grote opgave: ‘Je kunt niet in de huid van een middeleeuwer of een
zeventiende-eeuwer kruipen, dat gaat gewoon niet. Mensen kijken naar de wereld
met wat ze weten en wat ze kennen. In de Middeleeuwen wisten ze heel andere
dingen dan wij nu en andere dingen wisten ze weer niet, die wij wel weten en waarmee
we opgroeien. Dat zit in je wezen verankerd. Niemand heeft een flauw idee hoe een
middeleeuwer precies tegen de dingen aankeek. Je kunt je alleen verbazen over
denkbeelden die mensen hadden, maar echt navoelen kun je het niet.’ Met deze
twintigste-eeuwse verbazing beschrijft Beckman de gebeurtenissen in haar boeken.
De vaak gehoorde kritiek dat haar personages geen ‘echte’ middeleeuwers zouden
zijn, vindt ze niet terecht. ‘Wanneer schrijvers werkelijk zouden kunnen weergeven
hoe een middeleeuwer denkt, zou niemand het boek nog begrijpen.’ De romans van
Beckman zijn toch al niet zo heel gemakkelijk te lezen; ingewikkelde zinsconstructies,
geschiedkundige uitweidingen en niet te vergeten de omvang doen veel van haar
jeugdboeken tussen de romans voor volwassenen belanden. Voor iemand die
spannende boeken voor kinderen wil schrijven moet het niet prettig zijn te weten dat
niet alle kinderen haar boeken kunnen begrijpen. Beckman vindt dit echter geen
probleem: ‘Ik denk niet aan lezers. Dat klinkt onaardig maar het is zo. Ik schrijf het
boek dat ik schrijven wil, zoals ik denk dat het geschreven moet worden. Wie het
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lezen wil, is welkom en wie het niet lezen wil die leest maar wat anders, gaat
voetballen of iets dergelijks. Je kan het niet iedereen naar de zin maken. Het is niet
zo dat alle kinderen in Nederland aangewezen zijn op mijn boeken; er zijn genoeg
simpele boekjes voor kinderen die moeite hebben met lezen, zoals kinderen die hier
niet geboren zijn. Dus ja, dan maar in hemelsnaam voor een select publiek, ik kan
er ook niks aan doen. Om nou moedwillig de domme uit te gaan hangen, daar heb
ik ook geen zin in.’ Dit klinkt inderdaad niet zo aardig, maar het is niet zo dat de
leesproblematiek Beckman volkomen koud laat. Ze vindt het jammer dat er veel
kinderen zijn die niet goed kunnen lezen, maar het is volgens haar onzin om daar
een schuldige voor aan te wijzen: ‘Men zegt altijd: “het ligt aan de leescultuur thuis”,
maar dat is niet zo. Wanneer ik een boek lees, kijk ik een film; ik zie het allemaal in
mijn verbeelding gebeuren. Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand dat niet voor
zich ziet en alleen een witte bladzijde met allemaal zwarte tekentjes ziet en er dan
niets aan vindt. Ik ben zelf een leesmens, dus ik vind lezen natuurlijk wel belangrijk,
maar het zit hem niet alleen in het kunnen lezen. Het is belangrijk en interessant,
maar ik geloof niet dat het heilig is. In de zeventiende eeuw moesten de kinderen
allemaal naar school en dan vooral omdat ze de Bijbel moesten kunnen lezen.
Natuurlijk is dat prachtig, maar als ze nou nooit iets anders lezen dan de Bijbel, dan
worden ze er ook niet veel wijzer van.’
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Margaret Thatcher
Begin jaren tachtig begon Beckman, naar eigen zeggen uit balorigheid, aan iets totaal
anders. Uit een verlangen naar de ultieme vrijheid als schrijver - een lege plek op de
kaart, een land zonder geschiedenis - veegde Beckman de sneeuw van Groenland en
schiep een nieuwe staat. Het fictieve Thule is een rijk en vruchtbaar land en ‘niet
verziekt door allerlei dingen uit het verleden, zoals overal in Europa’. Het oude
Europa bestaat nog steeds in de nieuwe wereld en wordt bevolkt door de heerszuchtige
Badeners. Zij beroven hun eigen land van al het goede dat het hen te bieden heeft en
worden door dreigende voedseltekorten en overbevolking gedwongen hun heil elders
te zoeken. Een zwaar bewapend expeditieschip verschijnt in één van de havens van
Thule, waarmee er een bruut einde komt aan het vredige bestaan van de Thulenen.
In een toekomstroman is het onvermijdelijk dat de mening van de schrijver over
de moderne samenleving doorschemert. Beckman beaamt volmondig dat de trilogie
Kinderen van Moeder Aarde (1985), Het helse paradijs (1987) en Het Gulden Vlies
van Thule (1989) vol zit met maatschappijkritiek. ‘Toen ik het eerste deel schreef,
zaten we nog midden in de koude oorlog. Er waren toen volop demonstraties tegen
kruisraketten en iedereen verwachtte dat vandaag of morgen de hele zaak tegen de
vlakte zou gaan. Dat was in die tijd helemaal niet zo'n gek idee. Nu is dat weer
verouderd, voorlopig, want het begint natuurlijk wel weer een keer.’ In het land Thule
staan gemeenschapszin en verdraagzaamheid voorop, samen met respect voor Moeder
Aarde. De natuur mag op geen enkele wijze verstoord worden en de Thulenen vinden
de jagende en technologisch ontwikkelde Badeners barbaren. In Thule hebben de
vrouwen het voor het zeggen, wat in Beckmans optiek zelfs het milieu ten goede
komt: ‘Het aardige van Thule is, dat de vrouwen, omdat ze alle bestuurstaken op
zich nemen, geen tijd hebben om veel kinderen op te voeden. Ze willen wel kinderen
krijgen, één of twee, maar dan moet het stoppen. Het land blijft zo dunbevolkt en
dat is het mooie ervan. Het bevuilt de boel niet zo, want overbevolking is een van
de grootste oorzaken van de vervuiling.’ Afgezien van de grote rol die vervuiling en
techniek in de nieuwe wereld spelen, gaat de trilogie ook over machtsverhoudingen.
‘Een van de belangrijkste dingen op Thule is dat er geen politieke partijen zijn. De
Thulenen kennen geen partijcultuur, geen partijloyaliteit, iedereen die gekozen wordt,
wordt gekozen op persoonlijke verdienste. Als het tegenvalt wordt ze de volgende
keer weggestemd en komt er een ander. Dat is voor mijn gevoel de pure democratie.
Niet die partijvorming, want daar verknoei je het weer mee. Macht corrumpeert: de
één of andere dictator begint de macht uit te oefenen in samenwerking met het leger
en allerlei mensen, die daar eigenlijk niets van moeten hebben, schikken zich omdat
ze hun kleine machtsgebiedje niet willen verliezen. Ik heb me daar pas nog aan zitten
ergeren. We hadden van de zomer hier de Eurotop: ik heb alleen maar mannen gezien.
En wat hebben ze ervan terecht gebracht? Geen klap.’
In het land Thule had Beckman het even voor het zeggen en gaf de vrouwen de
touwtjes in handen. Ze is niet zo idealistisch dat ze denkt dat de ‘echte’ wereld er op
die manier beter aan toe zou zijn; ook in Thule zullen wel krengen rondgelopen
hebben. En de Eurotop? ‘Hoogstwaarschijnlijk zouden vrouwen het niet veel beter
hebben gedaan. Om de doodeenvoudige reden dat vrouwen die aan de top willen
komen, zich moeten gedragen als mannen. Toen het boek Kinderen van Moeder
Aarde net uit was, ging iedereen me om de oren slaan met: “Margaret Thatcher,
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Margaret Thatcher”. Dat was helemaal geen vrouw, dat was een vent. In ieder geval,
zo gedroeg ze zich, anders had ze nooit zo ver kunnen komen.’
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recensies
Georges Duby, Edelvrouwen in de twaalfde eeuw. Vertaald uit het Frans
door Théo Buckinx. Bert Bakker, 1997. f 49,90.

De draagsters van leven en dood
‘Denk je, als je in de stilte van de nacht achter gesloten deuren op je bed ligt en je
man op je borst ligt, lichamelijk naar buiten te kunnen gaan, om samen met anderen
[...] mannen te doden, om vervolgens samen met hen hun gekookte vlees te eten en
hun hart door stro, hout of iets anders te vervangen en hen na hen te hebben opgegeten
opnieuw tot leven te brengen [...]?’
Bovenstaande vraag is afkomstig uit de Corrector, een elfde -eeuwse
biechthandleiding, geschreven door Burchard, de bisschop van Worms. De Corrector
bevat een reeks vragen die priesters konden gebruiken wanneer zij hun parochianen
aan een diepgaand ziele-onderzoek onderworpen. Alle zonden die de gelovige had
begaan, moesten hierbij aan het licht komen, waarna een passende straf werd
opgelegd. Vanaf de elfde eeuw werd de biecht een steeds belangrijker machtsmiddel
van de westerse kerk om zelfs op het meest intieme doen en laten van de bevolking
greep te krijgen.
De kerk probeerde in het bijzonder het geweten van de vrouw te leiden. Men
geloofde namelijk dat de vrouw een bedreiging vormde voor de strenge, seksuele
moraal die de dienaren Gods zichzelf en de andere mannen hadden opgelegd. Vrouwen
zouden er door hun aangeboren en onverzadigbare wellust van nature op gericht zijn
de mannen in het verderf te storten. De hierboven geciteerde ‘biechtvraag’, die
speciaal tot de vrouw gericht is, laat zien dat onder mannen de angst leefde, dat in
de fantasie van de vrouw haar aangeboren vijandschap voor het andere geslacht soms
op de meest gruwelijke wijzen tot uiting komen. We zien de angst van een bisschop,
voor de - zelfs bovennatuurlijke - macht van de vrouw. Net als de Corrector zijn
bijna alle overgeleverde teksten uit de elfde en twaalfde eeuw geschreven door
(religieuze) mannen. Wanneer we meer te weten willen komen over de vrouw in de
middeleeuwen, moeten we er rekening mee houden dat de meeste literatuur ons een
beeld van de vrouw geeft dat niet met de realiteit overeenkomt. Kunnen we eigenlijk
wel iets ontdekken van hun gedragingen, van wat vrouwen toen zelf dachten en
voelden?
Een dergelijke vraag stelde de Franse mediëvist Georges Duby in 1980, aan het
eind van een studie over huwelijk en seksualiteit in de feodale maatschappij, Le
chevalier, la Femme et le Prêtre. Duby besloot alle sporen na te trekken die
edelvrouwen uit het middeleeuwse Frankrijk hebben nagelaten. Hij richtte zich met
name op de twaalfde eeuw, een tijd waarin niet alleen de westerse cultuur en
economie, maar - volgens Duby - ook de positie van de vrouw veranderde. Het
resultaat van het onderzoek, waar hij vijftien jaar mee bezig is geweest, ligt sinds
kort in het Nederlands in de winkel, onder de titel Edelvrouwen in de twaalfde eeuw.
Het werk bestaat uit drie delen waarin Duby, steeds vanuit een andere invalshoek,
een beeld probeert te schetsen van de (getrouwde) vrouwen uit de hogere standen
van de feodale samenleving. Hij maakt hierbij gebruik van een veelheid aan bronnen:
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kronieken, ridderromans, stamboomliteratuur, preken en biechtvoorschriften zoals
de Corrector. Het zijn allemaal officiële geschriften, meestal gericht op lering; ze
beschrijven
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dus niet de werkelijkheid. In geen enkele tekst zijn vrouwen zelf aan het woord, we
krijgen van hen slechts iets te zien door de ogen van bevooroordeelde mannen.
Kortom: Duby moest voorzichtig te werk gaan. In de inleidingen op de verschillende
delen benadrukt hij dan ook telkens dat hij zich geen illusies maakt, en dat we - hij
lijkt zich bijna te verontschuldigen tegenover de lezer - steeds te maken hebben met
‘vervormde afspiegelingen’, en ‘zwevende, ongrijpbare schaduwen’.
Toch heeft Duby een boek geschreven waaruit we heel wat te weten komen over
de edelvrouw. Bij de analyse van zijn bronnen slaagt hij er namelijk doorgaans in
ideaal en werkelijkheid goed van elkaar te scheiden. Door zich te verplaatsen in de
schrijvers van de verschillende geschriften, komt hij tot interessante en vaak
verbazingwekkende conclusies. Georges Duby is een verteller, dat is duidelijk.
Daardoor is Edelvrouwen in de twaalfde eeuw ook zo'n meeslepend boek geworden.
Of alles wat hij vertelt wetenschappelijk te onderbouwen is, is een ander verhaal;
Duby heeft een grote kennis van alle mogelijke aspecten van de middeleeuwse cultuur,
maar hij doet zo nu en dan ook uitspraken die op niets meer dan inleving zijn
gebaseerd. Neem bijvoorbeeld een opmerking als de volgende, uit een hoofdstuk
over Isolde in het eerste deel: ‘De door het verhaal geboeide mannen verlangden
allen naar Isolde. Soms waren ze boos op haar. Op andere momenten hadden ze in
feite medelijden met dit meisje [...].’ Of het volgende, uit het portret van de
kluizenaren Juette: ‘Juette werd overvallen door het gevoel dat haar reputatie
meedogenloos werd beklad. Hoe kon zij haar onschuld en de gelukkige tijd van haar
kinderjaren terugkrijgen?’
Het eerste deel van het werk vormt een nuttige inleiding op de andere twee delen.
Duby portretteert er zes edelvrouwen (waaronder Eleonora, Heloïse en Isolde) over
wie de bronnen relatief minder zwijgzaam zijn. Het zijn zes geheel verschillende
vrouwen, maar naast elkaar geplaatst, laten deze voorbeelden toch zien wat de
kenmerken zijn die volgens hun mannelijke tijdgenoten de positie van de vrouwen
in de wereld bepaalden. Ze zijn voorwerpen, volgens Gods plan ondergeschikt aan
de man. Ze zijn niet makkelijk in toom te houden en moeten daarom door de man
worden gedresseerd en geleid. Tenslotte zijn ze ‘bedrieglijk, want zwak.’ In de vrouw
is de (vleselijke) begeerte overheersend, terwijl in de man de rede de overhand heeft.
De aangeboren vrouwelijke begeerte is een gevaar, maar kan ook, als ze door de man
geleid wordt, een kracht zijn die in staat is ‘op zeer werkzame wijze de geestelijke
verheffing te ondersteunen.’ Dit laatste drong volgens Duby in de laatste decennia
van de twaalfde eeuw tot steeds meer mannen door; hij ziet hierin de kiem voor de
emancipatie van de vrouw in die tijd.
Aan de hand van onder meer de afstammingsgeschiedenissen van het hertogdom
Normandië en het graafschap Guînes, behandelt Duby in het tweede deel ‘de
nagedachtenis van de moeders en grootmoeders’. De door mannen verzonnen
wezenskenmerken van de vrouw, zoals die uit deel een naar voren kwamen, zien we
hier terug. De edelvrouw is een voorwerp. Maar wel een zeer kostbaar voorwerp:
wanneer zij werd uitgehuwelijkt, zorgde zij voor een vaste verbintenis tussen twee
adellijke huizen. Bovendien kon zij, door kinderen te baren, het voortbestaan van
het geslacht veilig stellen. Haar vruchtbaarheid
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was haar grootste waarde. Als moeder, als ‘draagster van leven’, kon de edelvrouw
gezag uitoefenen: ze had volledige zeggenschap over haar zonen, tot hun zevende
jaar, en ze kon op hun steun rekenen als ze na het overlijden van haar man bevoegd
was via hen openbare macht uit te oefenen. De vrouw was echter ook ‘draagster van
de dood’: men schreef haar banden met het bovennatuurlijke toe (zie ook het
voorbeeld uit de Corrector) en tijdens begrafenissen had ze een leidende taak bij de
uitvoering van uitvaartrituelen.
De manier waarop Duby in dit deel de genealogische geschriften interpreteert en
becommentarieert, om de macht en, vooral, de onmacht van de vrouw te laten zien,
is fascinerend. Hij vertelt over het ontstaan van verschillende adellijke huizen alsof
hij er zelf bij was. Met de achterin het boek opgenomen stambomen bij de hand,
kunnen we ons mee laten slepen door verwikkelingen die zich bijna als middeleeuwse
soaps voor onze ogen ontrollen. Door zijn levendige stijl en soms ironische
woordgebruik, weet Duby het (in onze ogen) schrijnende lot van bepaalde vrouwen
heel dichtbij te brengen. Dat van de altijd zieke Béatrice I van Guînes bijvoorbeeld.
Zij werd uitgehuwelijkt aan een adellijke Engelsman; deze belastte zich echter niet
met het ‘sukkelende meisje’, en liet haar bij haar familie ‘tot het moment dat hij
gebruik van haar kon maken’. Toen hij haar eindelijk een keer ontmoette, bekeek hij
haar, bedankte voor de eer en vertrok weer. Vervolgens werd Béatrice ‘in de armen
van een nieuwe echtgenoot geworpen. Te laat: zij overleed voor hij haar had bevrucht.’
De meest verbijsterende voorbeelden van misogynie vinden we nog wel in het
laatste gedeelte van het boek. Daar komen de biechthandleidingen, bijbelcommentaren
en preekvoorbeelden uit de vierde tot en met dertiende eeuw aan de orde. We krijgen
te zien hoe de kerk zich door de eeuwen heen heeft ingespannen om de onstuimige
sensualiteit en andere verontrustende eigenschappen van de vrouw in goede banen
te leiden. Desalniettemin eindigt het boek met een stuk ‘Over de liefde’, waarin Duby
toont hoe de positie van de vrouw aan het eind van de twaalfde eeuw iets verbeterde.
Hij ziet 1180 als het tijdstip vanaf wanneer de mannen er, onder andere door de
manier waarop de visie op de ‘zuivere’, geestelijke liefde zich ontwikkelde, aan
gewend raakten de vrouwen meer als mens te behandelen. ‘Dat is hetgeen uit mijn
onderzoek het duidelijkst naar voren is gekomen,’ zegt Duby op de laatste bladzijde
van zijn werk. Toch beschouw ik het laatste deel als minder overtuigend dan de
voorafgaande delen. Dit komt vooral doordat het onoverzichtelijk is. De bewijsvoering
voor het ontstaan van iets dat op emancipatie van de vrouw lijkt, raakt bijvoorbeeld
meer dan eens bedolven onder de vele namen en opvattingen van verschillende
auteurs en Duby's vaak nogal paradoxaal aandoende interpretaties van hun geschriften.
Edelvrouwen in de twaalfde eeuw kent als geheel nog enkele nadelen. De tekst
wordt af en toe ontsierd door tangconstructies die de vertaler om onduidelijke redenen
meende te moeten gebruiken. Daarnaast is het voor een lezer die zich verder zou
willen verdiepen, vervelend dat er geen literatuurverwijzingen zijn opgenomen. Het
ontbreken van noten vergroot echter wel het leesgemak.
Soms heeft Edelvrouwen in de twaalfde eeuw meer weg van een
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roman dan van een wetenschappelijke studie en dit spreekt over het algemeen in het
voordeel van het werk. Juist door Duby's meeslepende manier van verhalen, en door
zijn ‘speculatieve’ benadering van bronnen die ons op het eerste gezicht heel weinig
over edelvrouwen vertellen, is het een zeer bewonderenswaardig boek geworden.
‘Mannen zijn uiteindelijk degenen die tegenover vrouwen tekort zijn geschoten,’
zegt Duby in de laatste zin. In ieder geval één man heeft dat nu een beetje goed
gemaakt...
Reindert van Eekelen

Het trage vuur; jaargang 1, nummer 1. verschijnt 2 keer per jaar en kost
los f 19,95 per nummer

Tijdschrift voor Chinese literatuur
Wanneer we de moderne Chinese kunst en literatuur alleen met westerse maatstaven
meten en onderwerpen aan ons normensysteem, dan zullen we haar nooit begrijpen.
In het eerste nummer van Het trage vuur denkt de redactie van dit tijdschrift voor
Chinese literatuur deze immense culturele afstand te kunnen overbruggen door
simpelweg vertalingen van Chinese proza- en poëziewerken aan te bieden. De
achtergrondinformatie bij de vertalingen wordt beperkt tot enkele zinnen over het
wel en wee van de desbetreffende auteur. Het is de vraag of deze autonomistische
opvatting over literatuur slechts wordt ingegeven door literaire motieven, of dat hier
andere (politieke) krachten meespelen.
Al in 1942, tijdens het Yanan Forum van Literatuur en Kunst, bracht Mao Zedong
een scheidslijn aan tussen de hoopvolle periode van creativiteit in de eerste decennia
van deze eeuw en de saaie middelmatige officiële cultuur die volgde op de vestiging
van de Volksrepubliek in 1949. Geheel in de lijn van Lenin besloot de Chinese
partijtop dat alle romans, gedichten, films, schilderijen en andere kunstvormen
volledig in dienst moesten staan van de ‘algehele proletarisch opvoeding’. Om dat
te verwezenlijken werden in de daarop volgende jaren de ‘bourgeois intelligentsia’
die kunst ‘produceerden’ op veelal draconische wijze gedwongen hun ‘gedachten
en gevoelens te hervormen’. Onder Mao en zijn opvolgers beging China de misdaad
om de levens, talenten en werken van haar besten en slimsten te verspillen. Het gaat
te ver om deze periodiek terugkerende campagnes zelfs maar aan te stippen. Hier zij
volstaan met de vaststelling dat de officiële Chinese kunst is verworden tot een
grotesk politiek instrument in de handen van de alom tegenwoordige communistische
partij. Veelzeggend is een uitspraak van de schrijver Lin Yutang (1895-1976): ‘Our
society can only exist on the basis that there is a great amount of polished lying and
that no one says exactly what he thinks’.
Ruim twintig jaar na de Culturele Revolutie (1965-1975),
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een periode waarin talloze kunstenaars en academici ofwel voorgoed tot zwijgen zijn
gebracht, ofwel gemarteld, vernederd, verminkt of gevangengenomen zijn, is er nu
weer een politiek situatie ontstaan, waarin ‘loyale’ intellectuelen een
voorkeursbehandeling genieten, net als de hogere kaderleden van de communistische
partij. Tot hun privileges behoren onder meer een luxueuze woning, gratis maaltijden,
een auto met chauffeur, toestemming om regelmatig naar het buitenland te reizen en
- momenteel zeer gezocht - een toegang tot het internet. Aangezien universiteiten en
kunstacademies studenten naar deze maatschappelijk aantrekkelijke posities kunnen
loodsen, is de toelating aan grote competitie onderhevig. In theorie is er een streng
toelatingsexamen, in de praktijk komt men echter veelal ‘binnen door de achterdeur’,
dit wil zeggen door gebruik te maken van invloed en relaties. Iedere Chinees is
vertrouwd met de ambtelijke woorden women yao yanjiu, een geraffineerde
woordspeling die op tweeërlei wijze kan worden opgevat: 1) Wij willen het (voor u)
onderzoeken, en 2) Wij willen sigaretten en wijn (anders gezegd: steekpenningen).
Het behoeft wel geen nader betoog dat alleen het laatste zichtbare resultaten oplevert,
zowel bij het kopen van een treinkaartje als bij het soepel doen verlopen van een
artistieke carrière. Ook nu nog zijn vrijwel alle uitgeverijen staatsbedrijven en ipse
facto verantwoording schuldig aan de centrale regering. Iemand die politiek
onbetrouwbaar wordt geacht, is daarmee gedoemd vrijwel uitsluitend voor zijn
bureauladen te schrijven.
Feitelijk zijn succesvolle hedendaagse auteurs als Ge Fei en Su Tong dan ook al
bij voorbaat gecompromitteerd door de hun voorgeschreven, onvoorwaardelijke
trouw aan de regering. Kunstzinnige voortreffelijkheid wordt in China geïdentificeerd
met politieke orthodoxie; het succes en de reputatie van een kunstenaar zijn
uiteindelijk afhankelijk van zijn officiële status in het politieke systeem. Juist door
het streven naar algehele controle wordt de maatschappelijke invloed van literaten
opgeblazen tot een niveau dat vaak in geen enkele verhouding staat tot de kwaliteit
van hun werk. De autoriteiten trekken een scherpe lijn en menen dat iedere vorm
van kritiek of innuendo, hoe subtiel ook, een bedreiging vormt. Critici worden
bestempeld als ‘vijanden van het volk’.
Ook in het traditionele confucianisme werden literaten als partners - niet als critici
- van de heersende klasse beschouwd. Cultuur, zo was de kernvisie van Confucius,
is fundamenteel en primair een zaak van verfijnde menselijke betrekkingen en sociale
interactie. Sinds millennia zijn de literaten van het Hemelse Rijk gebruikt om de
macht te legitimeren (Simon Leys spreekt in dit verband terecht over ‘intellectuele
prostitutie’). Jammer genoeg geldt dit ook voor veel sinologen, de goede niet te na
gesproken.
Het voorgaande in ogenschouw genomen, is het dan ook niet verwonderlijk dat
Het trage vuur opent met het verhaal ‘Mosselschelpen’ van Ge Fei, die sinds 1992
lid is van de Chinese schrijversbond. Fei is in te passen in de historische avantgarde
met zijn thematiek van de problemen in een hedendaagse grootstad en zijn
collage-achtige stijl. Chinese schrijvers lijken sowieso sterk beïnvloed te zijn door
de moderne westerse literatuur en dit heeft als verraderlijk effect dat de lezer de
verhalen ook op eenzelfde manier gaat benaderen. ‘Mosselschelpen’ zou bij eerste
lezing heel goed uit
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een verhalenbundel van Tim Krabbé afkomstig kunnen zijn en niet uit het exotische
verre oosten. Maar wanneer we Chinese literatuur op deze manier lezen, kun je je
afvragen of Het trage vuur een wezenlijke bijdrage levert aan het literaire klimaat
in Nederland. Om, geciteerd uit het redactioneel, ‘de schrijnende geestelijke armoede
waarin het Nederlandstalig lezerspubliek verkeert’ tegen te gaan, moet het de lezer
ook wel mogelijk worden gemaakt de ‘verboden stad’ van de Chinese literatuur te
betreden.
Uit dit onbevredigde gevoel spreekt echter vooral de behoefte om de juweeltjes,
die Het trage vuur zeker ook bevat, beter op waarde te kunnen schatten. Omdat
geprobeerd is een dwarsdoorsnede te geven van wat er op literair gebied in China
aan de hand is, zijn de verschillende bijdragen heel afwisselend: Het tijdschrift is
opgebouwd uit de afdelingen ‘hedendaags verhalend proza’ (wat zo'n tweederde van
Het trage vuur beslaat), ‘moderne poëzie’, ‘klassiek’ en ‘boeken’ en de bijdragen
lopen uiteen van sociaal-realisme naar experimenteel proza en zelfs een verkapte
vorm van Chinees feminisme in het verhaal ‘Bloeitijd’. Li Ang past in dit verhaal
een soort ‘droomesthetica’ toe om vrouwelijke seksuele fantasieën te verwoorden.
Ze gaat terug naar een kleine gebeurtenis in haar jeugd (klein meisje spijbelt en komt
achter op de fiets van een bloemist terecht, alwaar ze doodsangsten uitstaat) en hangt
daar haar gehele seksuele ontwikkeling aan op.
De plaatsing van Bei Dao's verhaal ‘Een maan op het papier’, een vlotte hertaling
van Maghiel van Crevel, is een prachtig voorbeeld van de manier waarop Het trage
vuur de indruk wil wekken alle vormen van literatuur aan bod te laten komen, zelfs
de ‘staatsgevaarlijke’. Bei Dao woont sinds de studentenprotesten van 1989 in het
Westen. Schrijvers in ballingschap, zoals Bei Dao en Mei Tanghan, beschouwen
vrijwel alle door de staat gesanctioneerde literatuur als propaganda; een inferieure
vorm van kunst die door collaborerende auteurs wordt misbruikt om anderen te
overtuigen van datgene waarin ze zelf niet geloven. Geen enkele kunstenaar is
overigens ooit daadwerkelijk uit China verbannen. Een klein aantal ‘vluchtelingen’
werd gemotiveerd door angst, de meerderheid door een nauwelijks verholen drang
naar roem en erkenning. In het Westen werd immers al menig eenoog tot literair
koning gekroond en bewierookt in literaire bladen.
Veel ‘dissidente’ schrijvers geven een ontluisterend beeld van de maatschappij,
zowel de Chinese als de Westerse. Jammer genoeg zijn hun verhalen doorgaans
weinig meer dan een orchestratie van romantische en inhoudsloze platitudes:
teleurgestelde liefdes, ontreddering, vertwijfeling, gelatenheid, nostalgie, escapisme
en vervreemding. Vrijwel alles in hun oeuvre is geleende fantasie. Velen hebben
niets te vertellen omdat ze alleen hun eigen geestelijke en lichamelijke spijsvertering
kunnen bespieden. De werkelijkheid is ijl geworden in hun werk, de meesten leven
in een vacuüm en lijden daardoor aan een mateloze zelfoverschatting en
zelfverheerlijking, evenals de meeste van hun westerse vakgenoten sinds Flaubert
en Proust. Ook ‘Een maan op het papier’ van Bei Dao lijdt aan deze romantische
ballingschap-kwaal; het is een plat verhaal over een schrijver die een writer's block
heeft, aan weltschmerz lijdt en zich onbegrepen voelt. De studenten, waar hij eens
mee streed voor de goede zaak, begrijpen hem

Vooys. Jaargang 15

57
niet meer en hij vervalt in zwaarmoedigheid. Idealisme en maatschappijkritiek zijn
in dit verhaal totaal verdwenen en wat er rest is slechts illusieloosheid. Het mag dan
ook geen politieke daad van betekenis heten dat een schrijver als Bei Dao ruimte
krijgt in Het trage vuur.
Rens Frommé en Hans van der Meyden

Michiel van Nieuwstadt, De verschrikkingen van het denken. Over
Menno ter Braak. Historische Uitgeverij, 1997. f 65,-.

Proefschrift over Ter Braak; de verschrikkingen van het lezen
Michiel van Nieuwstadt wijdde zijn proefschrift, De verschrikkingen van het denken
aan Menno ter Braak. Het gaat over Ter Braaks eerste ‘echte’ boek, Het carnaval
der burgers, het gaat over expressionistische en nieuw zakelijke elementen bij Ter
Braak en het gaat over Ter Braak en Nietzsche. Onder meer. Je kunt ook zeggen dat
Van Nieuwstadt de lezer meevoert door een aantal teksten van Ter Braaks tijdgenoten
en geestverwanten èn van denkers en schrijvers als Nietzsche, Walter Benjamin,
Habermas, Adorno, Bloch en de Franse (post)structuralisten Barthes en Derrida. Die
teksten raken aan themata die bekend zijn uit het werk van Ter Braak: dichter en
burger, massa en elite, kunst en verstrooiing, auteur en tekst, taal en werkelijkheid,
esthetiek en ethiek. De rondgang heeft de vorm van een ‘met opzet sterk meanderend’
betoog, dat eerder ‘filologisch’ dan interpretatief van aard is, aldus de auteur. Een
juister concept om zijn werkwijze te typeren lijkt mij ‘intertekstualiteit’: hij speurt
naar tekstuele verwantschappen en leest in het werk van Ter Braak echo's van en
commentaren op teksten van anderen. En vice versa.
Buitengewoon vervelend is dat Van Nieuwstadt schrijft als een exegetisch
doorgedraaide theoloog. Je bent gesloopt voor je aan een eigen gedachte over het
geschrevene toekomt. Neem nu de eerste bladzijde van het ‘Vooraf’: ‘Het mag tot
de geheime kabbalistiek van deze studie gerekend worden dat het “abecedarium”,
waarvan de genoemde auteurs [Adorno, Barthes, Cacciari, Derrida, JvdV] met hun
achternamen de aanvang vormen - A, B, C, D - al in een vroeg stadium nog in een
andere zin het verband vastlegde waarin deze studie haar eerste contouren en
articulaties verkreeg: het “abecedarium” dat ook met de vermenging van de
naamwoorden uit de titels van de boeken Het carnaval der burgers (CdB) en Dialektik
der Aufklärung (DdA) zijn begin kent.’ Of neem de laatste zin: ‘Toch moet in het
spaarzamer wordend licht van een al aan het begin uitdovend prometheïsch,
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dichterlijk schijnsel zijn hele werk worden gelezen.’ Gevreesd moet worden dat tegen
die tijd de lamp bij de meeste lezers al lang uit is.
Van Nieuwstadt baseert zich bij zijn observaties en verbandenleggerij op teksten
uit de marge van Ter Braaks oeuvre: voorgepubliceerde maar later verworpen
hoofdstukken, het voorwoord bij de tweede druk van Het carnaval der burgers,
brieven over (de totstandkoming van) Ter Braaks teksten, een theaterrecensie die
ontbreekt in het Verzameld Werk, verworpen handschriftelijke varianten, brieven
met aantekeningen over lectuur enzovoorts. Hij streeft er naar om uit de marge, de
keerzijde en de subtekst van de schrifturen van Ter Braak de sporen te voorschijn te
lezen van het verborgene, het verhulde en het verzwegene. Maar waarom niet een
helder betoog opgebouwd over thema en strekking van bijvoorbeeld Het carnaval
der burgers en dat doorgelicht op expressionistische elementen? Waarom zo'n
argwaan tegen systematiek en tegen integrale teksten? Als Ter Braaks oeuvre
suf-geïnterpreteerd was, zou de tekstkeuze begrijpelijk zijn (je moet toch wat, als je
met iets nieuws wil komen), maar nu niet. Van Nieuwstadt zegt dat de intentie van
de auteur hem niet interesseert. Mij evenmin, maar waarom laat hij zich zo weinig
gelegen liggen aan de intentie of de betekenis van de tekst? Waarom dit gefröbel met
losse citaatjes waarmee je alle kanten op kunt?
Door allerlei zaken letterlijk te lezen, vindt Van Nieuwstadt wat hij zoekt. Ter
Braak schrijft dat Nietzsche ‘voor het Medusaeffect der woorden uitweek’. Van
Nieuwstadt zegt dat het ‘letterlijk en veel dramatischer zo [is], dat Nietzsche voor
het uiteindelijk formuleren en op papier zetten van zijn gedachte van de Eeuwige
Terugkeer terugdeinsde als was de Wiederkunftlehre het Medusahoofd zelf.’ Zo
signaleert Van Nieuwstadt dat Ter Braak in een artikel waarin hij het beeld oproept
van een ‘schamele krantenloper met het raadselachtige blad vol noten’ [cursivering
van mij, JvdV] letterlijk ‘vooruit loopt op de restloze vermaatschappelijking van het
uitdrukkingsmedium taal [..].’ En als Ter Braak aan Du Perron schrijft: ‘Voorlopig
ben ik leeg’, dan moet, volgens Van Nieuwstadt, ‘die leegheid zo letterlijk mogelijk
worden genomen.’
Van Nieuwstadt kent voorts een verklarende (of op zijn minst ‘verhelderende’)
status toe aan iedere overeenkomst tussen flarden Ter Braak en teksten die in hetzelfde
jaar (of daaromtrent) werden geschreven, of boeken van een auteur waar Ter Braak
ook wel eens wat van gelezen zou kunnen hebben. Van Nieuwstadt sleept overal
alles bij wat tot zijn boekenkast is doorgedrongen. En dat is veel, al te veel. Geheel
in celestijnse sferen begeeft de auteur zich als hij de klankovereenkomst tussen Het
carnaval der burgers en ‘Carry van Bruggen’ op dezelfde quasi-kabbalistische wijze
een vorm van betekenis toedicht als hij in het citaat aan het begin van deze bespreking
doet met de initialen van zijn theoretici. En zo heb ik dezelfde voornaam en initialen
als Vondel, maar toch geen kousenwinkel. Gek hè.
Er zijn, op weg geholpen door de inleiding, twee centrale lijnen te ontdekken in
Van Nieuwstadts boek. Ten eerste probeert hij de invloed van expressionisme en
nieuwe zakelijkheid op het werk van Ter Braak te schetsen. De ontwikkeling van
Het carnaval der Burgers naar Politicus zonder partij is er een van het dichterlijke,
metafysische en expressionistische naar het burgerlijke, anti-metafysische en nieuw
zakelijke, zegt Van Nieuwstadt. Dat is hooguit voor een deel juist. Van
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Nieuwstadt wijst op ‘expressionistische’ metaforen bij Ter Braak, onder meer het
park als wijkplaats uit de gemassificeerde, jachtige wereld en de radio als het alles
overstemmende massamedium. Maar zolang hij niet duidelijk maakt dat niet alleen
het beeld an sich, maar ook de functie ervan in de tekst expressionistisch, nieuw
zakelijk of wat dan ook is, houd ik het er op dat Ter Braak leentjebuur speelde zonder
partijganger te zijn. Iets dergelijks geldt voor Van Nieuwstadts betoog over Ter Braak
en de nieuwe zakelijkheid. Op een gegeven moment sneuvelt Ter Braaks illusie dat
de intellectueel, die doorgeleerde kruising tussen dichter en burger, zou behoren tot
de nieuwe elite. Hij stelt dan voor om de intellectueel van zijn troon te stoten en hem
in te schalen bij de ambachtslieden, zoals bijvoorbeeld de monteurs. Een typisch
egalitaire, nieuw zakelijke mensopvatting, die bij Ter Braak echter maar heel kort
stand hield. Van Nieuwstadt meent evenwel dat de ontwikkeling van Ter Braaks
literatuuropvatting in het licht van het modernisme daarmee is geschetst. Hij maakt
de fout om te denken dat de fragmenten die hij bespreekt de gehele tekst en - bij
uitbreiding - het oeuvre representeren. En in zijn ijver om de vroege, volgens Van
Nieuwstadt veronachtzaamde, Ter Braak voor het voetlicht te halen, vergeet hij de
uiteindelijke positiebepaling van Ter Braak (als een modernist pur sang) adequaat
aan de orde te stellen.
De tweede lijn van zijn betoog behandelt Ter Braak en Nietzsche. Nietzsche heeft
in de ontwikkeling van Ter Braaks literatuur- en wereldbeschouwing een katalyserende
rol vervuld. Inhoudelijk, omdat Nietzsche met zijn filosofische hamer religieuze,
ethische en esthetische conventies verbrijzelde. En ook naar vorm, omdat hij - vooral
in het door Ter Braak geliefde Die fröhliche Wissenschaft - een onwetenschappelijke,
persoonlijke en directe stijl introduceerde bij de behandeling van ‘gewichtige’
onderwerpen. Wie twee moeizame hoofdstukken met zijpaden, aftakkingen en
dwaalroutes doorneemt, weet inderdaad meer over Ter Braak en Nietzsche dan toen
hij begon. Ter Braak bewondert niet de Nietzsche van Also sprach Zarathustra,
omdat de filosoof daar de metafysica inruilt voor iets anders en zich ontpopt als ‘een
dichter van filosofische ideeën’ aldus Ter Braak. De ‘Übermensch’ en de ‘Wille zur
Macht’ waren de verpersoonlijking van dat ‘iets anders’. Bij Ter Braak blijft een
metafysische rest zijn wereldbeschouwing bepalen. Nietzsche stelt dat de enige
natuurwet de ‘Wille zur Macht’ is, en dat de enige ‘leider’ de voortreffelijke
‘Übermensch’ moet zijn, die alle conventionele kluisters van zich heeft geworpen
en zijn ‘Wille zur macht’ zonder enige beperking ontplooit. Juist door de opkomende
barbarij van het nationaalsocialisme verwerpt Ter Braak deze visie. Van Nieuwstadt
citeert uit Van oude en nieuwe christenen: ‘de wereld heeft een Hitler kunnen
voortbrengen; en deze synthese van vijfmaal gevulgariseerde wetenschap en holheid,
deze paradoxale eenheid van leider en kuddedier schreeuwt om de “honnête homme”
als tegenpool!’ Ter Braak houdt zich uiteindelijk verre van Nietzsches hoogmoed en
trekt zich terug op de basis van de beginsel- en partijloze ‘honnête homme’, die
ondanks zijn nihilisme actief strijdt voor de menselijke waardigheid en tegen de
barbarij. Uiteindelijk was zelfs die positie niet houdbaar. Ter Braak pleegde zelfmoord
toen de Duitsers ons land binnenvielen en alras duidelijk werd dat ook schipperen
niet meer zou baten.
De ware modernist problematiseert alles, inclusief zichzelf, zijn
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(m/v) schrijverschap, de kenbaarheid van de werkelijkheid en de betrouwbaarheid
van de taal. Zo ook Ter Braak. Die zucht tot problematiseren verklaart voor een deel
dat het beeld van Ter Braak in de secundaire literatuur meer is gebaseerd op zijn
latere dan op zijn eerdere werk. Iemand die zichzelf continu herroept en ieder voltooid
(en gepubliceerd) schrijfsel beschouwt als een vervalsing van het proces waar het
een neerslag van is, valt samen met zijn laatste uitspraak. Van Nieuwstadt probeert
tegenwicht te bieden aan het reductionistische beeld dat zo onherroepelijk ontstaat.
In zijn ijver om de continuïteit en cirkelgang van Ter Braaks oeuvre aan te tonen, en daarmee de noodzakelijkheid van Het carnaval der burgers en wat daaraan vooraf
ging - wijst hij op de worsteling die in het oeuvre van Ter Braak plaatsvindt met de
representatie van de schrijver in de tekst. Ter Braak probeert te ontsnappen aan de
fixerende werking van iedere subject-aanduiding en kiest onder meer voor de wij-vorm
(Het carnaval der burgers) en de ‘romantisch-expressieve’ ik-vorm (Politicus zonder
partij). Vervolgens beproeft hij vergeefs de dialoogvorm (het ‘schrijven tussen
aanhalingstekens’) in Van oude en nieuwe Christenen en vlucht in de (alles
nivellerende) men-vorm. Uiteindelijk neemt hij zijn toevlucht tot een ‘truc’ en wordt
‘niemand’, op de manier waarop Odysseus dat deed in de grot van de cycloop. Van
Nieuwstadt bespreekt het allemaal in het licht van het concept ‘pronominale arena’
van Roland Barthes en verliest zich vervolgens in vergezochte theorieën die
aannemelijk moeten maken dat het hele oeuvre van Ter Braak een agonale of theatrale
ruimte is, waarin subject en object als personages optreden. Waarom niet dichter bij
huis gezocht naar mogelijkheden om Ter Braaks pronominale worstelingen van een
betekenis te voorzien? Van Nieuwstadt houdt ook nog een verhandeling over carnaval
als ‘tussentijd’. Aan de hand van de studies van F.C. Rang over de wortels van het
carnaval interpreteert hij carnaval als een periode aan het einde van de kalender,
waarin de bestaande tijdsorde tijdelijk wordt ingeruild voor een chaos waarin alle
vaststaande verhoudingen op hun kop staan, totdat de opgelegde orde weer intreedt.
Een dergelijk mechanisme is desgewenst in Het carnaval der burgers te signaleren
(dat lukt ook prima zonder die theorie, overigens). Van Nieuwstadt doet echter vanaf
dat punt pogingen om het latere werk van Ter Braak te lezen in het licht van het
eerdere. Hij ontwerpt een beeld van het oeuvre van Ter Braak als een slang die zich
in zijn staart bijt. Dat staat haaks op het geijkte beeld van Ter Braak als iemand die
zich ontwikkelde in een bepaalde richting. Ik vind Van Nieuwstadts betoog niet
overtuigend, maar teken daarbij aan dat ik hem deels eenvoudigweg niet begrijp. Hij
goochelt met carnavalstheorieën, praat over agonale ruimtes, de balletontwerpen van
Schlemmer, en legt verbanden tussen ter Braaks verjaardag (in januari), het hoofdstuk
‘Sanctus Januarius’ uit Die fröhliche Wissenschaft en de dubbele januskop. Het is
met name in die passages dat Van Nieuwstadts al dan niet filologische inlegkunde
grote hoogten bereikt en mijn geloof in wat hij te beweren had, daalde tot het absolute
dieptepunt. Niet omdat het per se onzin zou zijn, maar omdat hij goochelt met vage
concepten die op veel te veel teksten en situaties van toepassing zijn om iets te kunnen
verklaren of verhelderen.
Wie van een proefschrift verwacht dat het een bijdrage levert aan het actuele
literatuurwetenschappelijk of cultuurhistorisch discours komt bij Van Nieuwstadt
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bedrogen uit. Hij gaat ijverig in debat met de visie die Donkersloot in de jaren vijftig
schetste van de rol die Nietzsche speelt in Ter Braaks werk (Ter Braak zou slechts
een projectie van zichzelf in Nietzsche herkennen en de echte invloed van Nietzsche
zou dus verwaarloosbaar zijn), maar hij verzuimt bijvoorbeeld om zijn bevindingen
af te zetten tegen het beeld van Ter Braak (en van het modernisme) in Modernisme
in de Europese letterkunde van Douwe Fokkema en Elrud Ibsch. Van Nieuwstadt
verwijst er niet één keer naar en dat is jammer. Ten eerste omdat hij dan houvast had
kunnen zoeken bij een systematische uiteenzetting over het modernisme en daar Ter
Braaks expressionistische en nieuw zakelijke trekken tegen af had kunnen zetten.
Ten tweede omdat het een geschikte toetssteen is als het gaat om de rol van Nietzsche
bij Ter Braak. Modernisme in de Europese letterkunde bevat dan ook een paar
opmerkingen over dit onderwerp die Van Nieuwstadts disparate betoog al vooraf
van een samenvatting lijken te voorzien.
Van Nieuwstadt kan lezen, maar schrijft onleesbaar. Het resultaat is een dissertatie
die bol staat van gistende belezenheid met hier en daar interessante inzichten die
verdrinken in de uitweidingen. Een complex betoog als dat van Van Nieuwstadt
vraagt om een duidelijke ordening van de vondsten en bevindingen en een heldere
stijl. Om ondoorgrondelijke redenen heeft de auteur daar van afgezien.
Joost van der Vleuten

Herman Pleij, Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het
volmaakte leven. Amsterdam, Prometheus, 1997. f 55,-.

Dromen in de Middeleeuwen
Vogels, vissen en andere dieren die zichzelf braden en dan letterlijk bij mensen in
de mond springen; rivieren van bier en wijn die door het land stromen; drie maal per
dag een regen van pasteien en vlaaien; huizen en wegen opgebouwd uit allerlei
soorten voedsel. Dat is Cocagne, een middeleeuws fantasieland, waar men niets hoeft
te doen, behalve slapen, eten en plezier maken, een land waar het altijd mooi weer
is en waar men nooit honger hoeft te lijden.
De verhalen over Cocagne waren in de Middeleeuwen zeer populair. Er bestond
dan ook een intensieve orale traditie rond dit land. In Engeland, Frankrijk, Duitsland,
maar ook in de Nederlanden trokken vertellers langs dorpen en steden die de mensen
even hun aardse ellende lieten vergeten, door hen een wereld voor te houden waar
alles goed is en niemand tegenspoed kent. Er zullen in die tijd waar-
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schijnlijk duizenden varianten van het Cocagne-verhaal hebben gecirculeerd, waarvan
slechts een klein deel aan het papier werd toevertrouwd. Voor zijn nieuwste boek
heeft Herman Pleij, hoogleraar Historische Letterkunde aan de Universiteit van
Amsterdam en schrijver van onder andere De sneeuwpoppen van 1511 en Het literaire
leven in de Middeleeuwen, drie van zulke teksten uitgekozen om het gedachtegoed
achter Cocagne te achterhalen: hoe zijn de verhalen ontstaan, voor wie waren ze
bedoeld en wat was hun functie? De teksten die Pleij gebruikt stammen alledrie uit
de late Middeleeuwen. Het gaat om twee rijmteksten en een prozatekst. De eerste
rijmtekst (door Pleij L genoemd) staat in een handschrift uit de tweede helft van de
vijftiende eeuw. De tweede rijmtekst (B) stamt uit de vroege zestiende eeuw. Als de
twee teksten naast elkaar gelegd worden, zijn er naast een aantal overeenkomsten
ook verschillen te ontdekken. Dit kan verklaard worden door te wijzen op de bron
waaruit L en B ontspringen: de orale traditie. Het werd immers zeer gewaardeerd als
een voordrachtskunstenaar kon variëren op bekend materiaal. De teksten waren altijd
in beweging, het lag aan de omstandigheden en de verteller hoe een verhaal eruit
kwam te zien. De derde tekst (G) dateert waarschijnlijk uit 1546 en verschilt op een
aantal punten van de Cocagne-verhalen op rijm. Het is een gedrukte tekst, er wordt
niet meer gesproken van Cocagne maar van Luilekkerland en terwijl in L en B de
moraal impliciet blijft, is het duidelijk dat G een didactische functie heeft: door de
tekst heen wordt benadrukt dat de wijze van leven in Luilekkerland verkeerd is.
In de eerste twee hoofdstukken introduceert Pleij de teksten en stipt hij kort een
aantal belangrijke aspecten aan. In het vervolg begeeft hij zich op een reis langs deze
aspecten, diept ze uit en behandelt nog een aantal andere facetten van het
Cocagne-materiaal. Op zijn weg naar Cocagne behandelt Pleij onderwerpen als eten
en honger in de Middeleeuwen, het verband met het paradijs, de reis- en
utopieverhalen, het mogelijk ketterse gedachtegoed achter Cocagne en als laatste de
didactische waarde van de teksten. Hij neemt de lezer aan de hand en voert hem mee
naar een ideeënwereld die de ‘moderne’ mens in eerste instantie vreemd voorkomt.
Het voornaamste ingrediënt waaruit Cocagne bestaat is voedsel. Men kan deze
geobsedeerdheid met eten schijnbaar makkelijk verklaren door te wijzen op de vele
hongersnoden die Europa in die tijd zouden hebben geteisterd. Pleij stelt dat dit beeld
niet juist is, het viel nogal mee met de hongersnoden in de Middeleeuwen. Wel was
er een enorme angst dat de voedselvoorraden uitgeput zouden raken. Deze angst
werd nog eens aangewakkerd doordat over hongersnoden afschuwelijke verhalen
verteld werden, die echter vaak sterk overdreven waren. Een voorbeeld hiervan is
het verhaal over de belegering van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70 na
Christus. In een ooggetuigeverslag verhaalt Flavius Josephus over de verschrikkingen
waartoe de Joden door de honger gedreven werden: ‘familieleden die elkaars brood
stalen, mannen die hun vrouw verorberden en moeders die hun kinderen aan het spit
braadden en opaten.’ Een dergelijk verhaal zorgde ervoor dat de middeleeuwer als
de dood was voor de honger en dat hij dit even probeerde te vergeten door te vluchten
in een wereld waar altijd genoeg voedsel voorradig is.
Er waren ook andere manieren om je tegen de angst voor de honger te wapenen.
Vasten bijvoorbeeld. Een belangrijke inspiratiebron hiervoor waren de woestijnvaders
uit de eerste eeu-
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wen van onze jaartelling, die de onovertroffen kampioenen in het vasten waren. Men
had het idee dat men door weinig of niets te eten eerder in de hemel zou komen.
Immers, vraatzucht (gula) is één van de zeven hoofdzonden. Dit staat lijnrecht
tegenover de schranspartijen, het zoveel mogelijk eten om de angst voor de honger
te vergeten. Een populair middeleeuws spreekwoord luidt dan ook: ‘Als de buyck
vol es, so es dat hooft blide’. Het was vooral de adel die dit principe in de praktijk
bracht door enorme banketten aan te richten met een overvloed aan gebraden wild
en fonteinen die bier of wijn spoten.
Omdat Cocagne voor de mens een paradijs is, ligt het voor de hand een parallel
te trekken met het aards paradijs. Ook daar kan de mens volkomen gelukkig leven.
Toch zijn er ook een aantal verschillen aan te wijzen: zo heeft men in het paradijs
bijna geen voedsel nodig terwijl in Cocagne iedereen zich juist vol vreet. Verder wist
men dat Cocagne geen echt land op aarde was; het paradijs daarentegen was voor
de middeleeuwer wel geografisch te plaatsen. Pleij gaat dan nog een stapje verder
en vergelijkt Cocagne met paradijzen uit andere culturen, zoals bijvoorbeeld de
Keltische of de Oosterse. Al deze culturen hebben gemeen dat in den beginne de
mens in een paradijs leefde, waaruit hij later verstoten is. Voor het Cocagne-onderzoek
is vooral het paradijs van de islam erg belangrijk: er wordt nogal eens beweerd dat
deze de directe inspiratiebron is voor Cocagne. Inderdaad heeft de islam een wereldser
karakter dan andere culturen, maar volgens Pleij ligt hier niet de oorsprong van het
Cocagne-verhaal. Een van de kenmerken van het islamparadijs is namelijk de grote
aandacht voor erotiek en vleselijke geneugten en in Cocagne vind je hier weinig van
terug.
Niet alleen het paradijs en de hemel kunnen als inspiratie voor Cocagne hebben
gediend, ook de fantastische reisverhalen die in de late Middeleeuwen populair
werden, kunnen zeker hun steentje bijgedragen hebben. Door de vele
ontdekkingsreizen in die tijd werd de wereld steeds groter en men wilde graag horen
hoe het gesteld was buiten Europa. Een exponent van deze tendens is Jan van
Mandeville. Hij verhaalde van zijn reizen door Azië en Afrika en beschreef daarbij
de volkeren die hij tegenkwam, de een nog buitenissiger dan de ander. Het is zeer
waarschijnlijk dat Mandeville op de meeste plaatsen nooit zelf is geweest, al wil hij
ons dat wel laten geloven. Hij heeft uit verschillende bronnen een verhaal
samengesteld over een wereldreiziger. Op deze manier geeft hij een overzicht van
de op dat moment bestaande kennis van de wereld. Ook is zijn werk bedoeld om een
verslag te geven van het falende christendom ‘dat er niet in slaagt om de weg terug
te vinden uit de dolingen na de zondeval’. De volkeren die hij beschrijft, zijn om die
reden dan ook in twee categorieën te verdelen: zij die vervallen zijn in dierlijkheid
en zij die nog de puurheid uit het begin van de schepping bezitten.
Mandeville is niet de enige schrijver die verre landen en vreemde volkeren
beschrijft; een ander voorbeeld is Jacob van Maerlant met zijn Der naturen bloeme.
Het Cocagne-verhaal heeft met deze reisverhalen gemeen dat ze vertellen over een
plaats waar de zeden en gewoonten anders zijn dan in Europa. Het is steeds een
ik-figuur die verslag doet van de vreemde zaken die zich in zo'n land afspelen. Het
verschil met de reisverslagen is dat de lezer wist dat Cocagne een leugen was. Daarom
oppert Pleij de hypothese dat het wel eens om een parodie op de reisverhalen zou
kunnen gaan. Ook gaat hij in op de verwantschap met de utopieverhalen die vaak
een aanklacht
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tegen de bestaande orde waren. Cocagne is echter niet revolutionair bedoeld, het is
meer een ‘compensatie voor actuele angsten binnen de bestaande orde, zonder dat
deze geacht worden te verdwijnen’.
Op een ander punt lijkt Cocagne wel revolutionair: als schepper en beschermer
van het land wordt namelijk de Heilige Geest genoemd. Deze benaming wordt in de
Middeleeuwen direct verbonden aan het ketterse gedachtegoed van het millennarisme
of chiliasme. De aanhangers van dit geloof zagen een spoedige komst van het
Duizendjarig Rijk op aarde en namen hier alvast een voorschot op. Men geloofde
dat de mens een staat van perfectie kon bereiken waarin men niet meer in staat was
te zondigen en men zijn natuur kon volgen. Deze opvatting leidde onder andere tot
seksuele ongeremdheid. Omdat de Heilige Geest zo direct met Cocagne verbonden
wordt, zou men de teksten om die reden ketters kunnen noemen. Ook in dit geval
gaat het waarschijnlijk om een parodie: net als bij de eetgewoonten moet het begrepen
worden als een satire en een moralisering.
En daarmee komen we bij de didactiek van de Cocagne-teksten. Volgens Pleij kan
men ze plaatsen in de traditie van de ironische standensatire: om iets aan het publiek
over te brengen, benadrukt men juist het tegenovergestelde dat daardoor belachelijk
gemaakt werd. Op die manier werden humor en didactiek aaneengesmolten. Deze
‘didactiek van het contrast’ is door de de gehele middeleeuwse cultuur aanwezig.
We hoeven bijvoorbeeld maar te denken aan de gebeeldhouwde monsters en
gedrochten die we in kerken en kloosters tegen komen. Ook in handschriften komt
deze manier van moraliseren voor. Zo bestaat er een devotioneel rijmgebed met
daaronder een tekening van twee anaal copulerende apen.
In Cocagne hoeft men niet te werken, sterker nog men mag niets doen, behalve
eten. Veel eten. Ook is het daar gewoon om je onbeschaafd te gedragen. Dit alles is
te zien in het licht van de didactiek van het contrast. De tekst spoort aan tot hard
werken, tot matigheid en fatsoenlijk gedrag, maar die boodschap werd wel met humor
gebracht. Volgens Pleij zouden de teksten wel eens gefunctioneerd kunnen hebben
binnen een stedelijk milieu, want men zag de stad als een veroorzaker van veel kwaad.
Zo heeft Pleij verschillende aspecten van de Middeleeuwen behandeld en blijken
de zo op het oog simpele Cocagne-teksten stevig verankerd in de bodem van het
middeleeuwse denken. De lezer krijgt niet alleen een beter beeld van de teksten zelf,
maar ook van de cultuur van vijf eeuwen geleden. En dat is de kracht van het boek
van Pleij: hij is niet bang verder te gaan dan alleen een beschrijving van Cocagne.
Toch lijkt hij op sommige momenten te veel af te wijken van waar het allemaal om
gaat. Vooral bij zijn betoog over de verwantschap tussen de exotische landen en
Cocagne dwaalt hij ver af van zijn onderwerp.
Dat neemt niet weg dat elke bladzijde een genot is om te lezen. Hoewel Pleij soms
moeilijke onderwerpen behandelt, weet hij zijn schrijfstijl altijd begrijpelijk en
makkelijk leesbaar te houden. De leesbaarheid wordt verder bevorderd door het feit
dat hij geen gebruik heeft gemaakt van noten. In de verantwoording achterin kan de
geïnteresseerde lezer zien waar Pleij zijn informatie vandaan heeft gehaald. Een grote
verdienste van Herman Pleij is dat hij met de opzet van zijn boek de Middeleeuwen
onder de aandacht brengt van niet-wetenschappers. En dat is hem zeker gelukt.
Martijn de Graaff
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